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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

92/2007. (VIII. 24.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
az állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó

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

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

1.  §

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

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

te rü let ala pú tá mo ga tá sok és a vi dék fej lesz té si támoga -
tások igény lé sé hez tel je sí ten dõ „He lyes Me zõ gaz da sá gi
és Kör nye ze ti Ál la pot”, il let ve a „He lyes Gaz dál ko dá si
 Gyakorlat” fel té tel rend sze ré nek meg ha tá ro zá sá ról  szóló
4/2004. (I. 13.) FVM ren de let [a továb biak ban: 4/2004.
(I. 13.) FVM ren de let] 3. szá mú mel lék le te sze rint meg ha -
tá ro zott egy ség az zal, hogy egy ÁE 10 da rab 80 nap nál fi a -
ta labb ma lac nak, il let ve 5 da rab ter me lõ méh csa lád nak
 felel meg;”

2.  §

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

„(2) Tá mo ga tá si ké re lem ugyan azon meg va ló sí tá si
hely re ak kor nyújt ha tó be, ha az ügy fél nek az adott cél te -

rü le ten be lül nincs le zá rat lan mû ve le te vagy el bí rá lat lan
ké rel me.”

(2) Az R. 3.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) E ren de let ér tel mé ben csak azok ra a be ru há zá sok ra

le het tá mo ga tá si ké rel met be nyúj ta ni, mely be ru há zá sok
nem jo go sul tak a Ma gyar Mé hé sze ti Nem ze ti Prog ram ból
tá mo ga tás ra.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e) amennyi ben az ügy fél fia tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ, 
és a be ru há zás KAT-te le pü lé sen vagy NATURA 2000
 területen va ló sul meg, a 3.  § (1) be kez dé sé nek b)–e) pont -
jai te kin te té ben a tech no ló gia be ru há zás szám lá val iga zolt
ki adá sa i nak, de leg fel jebb a 3–7. szá mú mel lék le tek
 szerinti ma xi mum el szá mol ha tó ki adás és a tá mo ga tá si
egy ség re vo nat ko zó, ál lat egy ség ben ki fe je zett ál lat lét -
szám szor za tá nak leg fel jebb 60%-a.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(5) Az R. 4.  §-ának (11) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

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

a) több mint fe lét ér té ke sí tik, a tá mo ga tás mér té ke
a 12256–122510 tá mo ga tá si egy sé gek vo nat ko zá sá ban
– a 2007. au gusz tus 15. elõtt be nyúj tott tá mo ga tá si ké rel -
mek ese té ben a 12255–12259 tá mo ga tá si egy sé gek vo nat -
ko zá sá ban – az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés
87. cik ké nek (1) be kez dé se sze rin ti ál la mi tá mo ga tá sok kal 
kap cso la tos el já rás ról és a re gi o ná lis tá mo ga tá si tér kép rõl
 szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let 30.  §-ának (1) be -
kez dé se sze rint ke rül meg ál la pí tás ra;

b) fe lét, il let ve ke ve sebb mint fe lét ér té ke sí tik, a tá mo -
ga tás mér té ke a 12256–122510 tá mo ga tá si egy sé gek
 vonatkozásában – a 2007. au gusz tus 15. elõtt be nyúj tott
tá mo ga tá si ké rel mek ese té ben a 12255–12259 tá mo ga tá si
egy sé gek vo nat ko zá sá ban – az el szá mol ha tó ki adás leg fel -
jebb 40%-a, fia tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ, vagy KAT-
 településen vagy NATURA 2000 te rü le ten meg va ló su ló
be ru há zás ese tén az el szá mol ha tó ki adás leg fel jebb
50%-a,  fiatal me zõ gaz da sá gi ter me lõ, és KAT-te le pü lé sen
vagy NATURA 2000 te rü le ten meg va ló su ló be ru há zás
ese tén az el szá mol ha tó ki adás leg fel jebb 60%-a.”

(6) Az R. 4.  §-ának (12) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(12) A (11) be kez dés sze rin ti eset ben az Észak-Ma -
gyar or szág, Észak-Al föld, Dél-Al föld, Dél-Du nán túl ré gi -
ó ban a tá mo ga tá si in ten zi tás a (11) be kez dés a) pont ja sze -
rin ti mér ték ak kor, ha az ügy fél fia tal me zõ gaz da sá gi ter -
me lõ, vagy a be ru há zás KAT-te le pü lé sen vagy NATURA
2000 te rü le ten va ló sul meg, egyéb ként a tá mo ga tás in ten -
zi tá sa az el szá mol ha tó ki adás leg fel jebb 40%-a.”

4.  §

Az R. 4.  §-a a kö vet ke zõ 4/A.  §-sal egé szül ki:
„4/A.  § Egy ké re lem alap ján igény be ve he tõ tá mo ga tás

össze ge meg va ló sí tá si he lyen ként nem ha lad hat ja meg
a 750 mil lió fo rin tot.”

5.  §

Az R. 5.  §-a (2) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

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

(1) be kez dés c) pont ja sze rin ti cél te rü le ten be lül „A to jás -
vá lo ga tó, kel te tõ épü let és méz ház épí té se”, va la mint
„A mé hé szet tech no ló gi á já nak ki ala kí tá sa és fej lesz té se”,
to váb bá a 3.  § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti cél te rü le ten
be lül „Az ál la ti hul la és hul la dék tá ro lók, va la mint meg -
sem mi sí tõk ki ala kí tá sa” cso port cí mek alat ti tá mo ga tá si
egy sé gek meg va ló sí tá sá ra.”

6.  §

(1) Az R. 7.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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[(1) A tá mo ga tá si ké rel met]
„b) a 3.  § (1) be kez dé sé nek a)–e) pont já ban meghatá -

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

(2) Az R. 7.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

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

(3) Az R. 7.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé szül ki:
„(9) A tá mo ga tá si ké re lem az ér de mi ha tá ro zat jog erõ re

emel ke dé sé ig bár mely idõ pont ban rész ben vagy egész ben
vissza von ha tó, a 2007. évi XVII. tör vény 43.  § (1) be kez -
dé sé nek figye lembe véte lével. A tá mo ga tá si ké re lem rész -
le ges vissza vo ná sa ki zá ró lag tá mo ga tá si egy ség re, a hoz zá 
kap cso ló dó mennyi ség re, il let ve összeg re vo nat koz hat.”

7.  §

Az R. 9.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki:
„(2) Ha a be ru há zás KAT-te le pü lé sen vagy NATURA

2000 te rü le ten va ló sul meg, az utol só ki fi ze té si ké re lem -
hez mel lé kel ni kell a kör nye zet vé del mi ha tó ság iga zo lá sát
ar ról, hogy a be ru há zás meg fe lel a kör nye zet vé del mi
 követelményeknek, és egy ben biz to sít ja a kör nye zet fenn -
tart ha tó sá gát.”

8. §

Az R. 10.  §-a a kö vet ke zõ (12) be kez dés sel egé szül ki:
„(12) Amennyi ben az ügy fél a 9.  § (2) be kez dé sé ben

elõ írt kö te le zett sé get nem tel je sí ti, kö te les a tá mo ga tá si
összeg 10%-át vissza fi zet ni.”

9.  §

Az R. 4. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá mú
mel lék le te lép, il let ve az R. 10. szá mú mel lék le te he lyé be
e ren de let 2. szá mú mel lék le te lép.

10.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba az zal, 
hogy ren del ke zé se it – a 3.  § (1)–(4) be kez dé se, a 4.  § és az
5.  § (2) be kez dé sé nek ki vé te lé vel – a fo lya mat ban lévõ
ügyek ben is al kal maz ni kell.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Eu ró pai 
Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból az ál lat tar tó te le -

pek kor sze rû sí té sé hez nyúj tan dó tá mo ga tá sok rész le tes
fel té te le i rõl  szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 82/2007. (VIII. 3.) FVM ren de let [a továb -
biak ban: 82/2007. (VIII. 3.) FVM ren de let] 4.  §-ának
(2) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a 82/2007.
(VIII. 3.) FVM ren de let 10.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba az zal, hogy az 1.  § (1) be kez dé sét és a
7–11. szá mú mel lék le tet a fo lya mat ban lévõ ügyek ben is
al kal maz ni kell.”

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a 82/2007.
(VIII. 3.) FVM ren de let 10.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az az ügy fél, aki az R. 3. szá mú mel lék le té ben
1225. cso port cím alatt meg ha tá ro zott tá mo ga tá si egy sé gek 
fel hasz ná lá sá val ter me len dõ ener gi á ra, il let ve ener gia hor -
do zó ra (bio gáz, hõ, vil lany áram, hul la dék hõ ener gia) vo -
nat ko zó tá mo ga tá si ké rel mét e ren de let ha tály ba lé pé sét
meg elõ zõ en nyúj tot ta be, kö te les nyi lat koz ni ar ról, hogy
a ké rel mét vál to zat lan for má ban fenn tart ja, vagy tel jes
egé szé ben, il let ve rész le ge sen vissza von ja. Ha az ügy fél
ar ról nyi lat ko zik, hogy a ké rel mét vál to zat lan for má ban
fenn tart ja vagy rész le ge sen vissza von ja, ak kor egy ide jû -
leg tu do má sul ve szi, hogy az 1225. cso port cím 12255–
12259 tá mo ga tá si egy sé ge i nek tá mo ga tá si in ten zi tá sai az
R. 4.  § (11)–(12) be kez dé se i nek meg fele lõen kor ri gá lás ra
ke rül nek. A nyi lat ko zat té tel re nyit va álló ha tár idõ az
MVH ál tal, e cél ból meg kül dött fel hí vás kéz hez vé te lét
 követõ 8 nap. Amennyi ben az ügy fél a nyi lat ko zat té telt
 elmulasztja, az MVH az el já rást meg szün te ti.”

(5) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Eu ró pai 
Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap társ fi nan szí ro zá sá -
ban meg va ló su ló tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek ál ta lá nos
sza bá lya i ról  szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM ren de let
(a továb biak ban: Vhr.) 9. §-ának (5) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg az (5) be kez dés
szá mo zá sa (6) be kez dés re vál to zik:

„(5) Ha a tá mo ga tá si ké re lem nem va ló sít ja meg ma ra -
dék ta la nul a tá mo ga tás rész le tes fel té te le it meg ál la pí tó
jog sza bály sze rin ti cél ki tû zé se ket, a ké re lem el uta sít ha tó.”

(6) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Vhr.
9. §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:

„(7) A tá mo ga tás fo rint ban ke rül ki fi ze tés re. Az át vál -
tás ra a kö zös ag rár po li ti ka fi nan szí ro zá sá ról  szóló 2005.
jú ni us 21-i 1290/2005/EK ta ná csi ren de let 45. cik ké ben
meg ha tá ro zott ár fo lya mot kell al kal maz ni.”

(7) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Eu ró pai 
Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból ön ál ló, épí tés sel
nem járó gé pek, tech no ló gi ai be ren de zé sek be szer zé sé hez
nyúj tan dó tá mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló
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26/2007. (IV. 17.) FVM ren de let 7.  §-a a kö vet ke zõ (7) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(7) A tá mo ga tá si ké re lem az ér de mi ha tá ro zat jog erõ re
emel ke dé sé ig bár mely idõ pont ban rész ben vagy egész ben
vissza von ha tó, a 2007. évi XVII. tör vény 43.  § (1) be kez -

dé sé nek figye lembe véte lével. A tá mo ga tá si ké re lem rész -
le ges vissza vo ná sa ki zá ró lag gép re, a hoz zá kap cso ló dó
da rab szám ra, il let ve összeg re vo nat koz hat.”

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 92/2007. (VIII. 24.) FVM rendelethez

[4. szá mú mel lék let a 27/2007. (IV. 17.) FVM ren de let hez]

Támogatási egységek állategységre vetített elszámolható kiadása állati férõhelyek kialakítását,
az állattartás és az állatszállítás minõségének javítását szolgáló beruházásokra vonatkozóan

Cél-
te rü le ti

kód

Te vé -
keny ség -

tí pus
Fõ cso port Cso port

Tá mo ga -
tá si egy -
ség kód ja

Meg ne ve zés
Ma xi mum

el szá mol ha tó
ki adás

Ki adás
mér ték egy ség

2 Ál la ti fé rõ he lyek ki ala kí tá sát és a tar tás mi nõ sé gét ja ví tó épí té si és kor sze rû sí tõ fel újí tá si
be ru há zá sok cél te rü le te

2 1 Gép be szer zé sek

2 1 1 ÁLLATSZÁLLÍTÁS GÉPEI

2 1 1 1 Von ta tott ál lat szál lí tó pót ko csik, fel épít ménnyel

2 1 1 2 Ál lat szál lí tás ra al kal mas után fu tók

2 1 1 3 Ál lat szál lí tás ra ki ala kí tott te her gép ko csi-fel épít mé nyek

2 1 1 4 Gör dü lõ kon té ne rek és kon té ne res mé hé sze ti ván do rol ta tók

2 1 2 ÁLLATI TERMÉKEK SZÁLLÍTÁSÁRA ALKALMAS SZÁLLÍTÓ
ESZKÖZÖK

2 1 2 1 Ter me lõi nyers tej szál lí tá sá ra al kal mas hû tõ-tá ro ló ko csik és tar tá lyok,
egye di min ta ve võ vel, leg fel jebb 5000 li ter ka pa ci tá sig

2 1 2 2 Hús, to jás, na pos ba rom fi és tej ter mék szál lí tá sá ra ki ala kí tott zárt te rû,
do bo zos, lég kon di ci o nált (hût he tõ és fût he tõ) kis te her gép ko csi
fel épít mény

A gép ka ta ló gus ban sze rep lõ aláb bi kó dok sze rint

2613 – ki zá ró lag ál lat szál lí tó vagy ál la ti ter mék szál lí tó ki vi tel re Gép ka ta ló gus 
sze rin ti

re fe ren cia ár

ezer Ft

2623 – ki zá ró lag ál lat szál lí tó vagy ál la ti ter mék szál lí tó ki vi tel re ezer Ft

2699 – ki zá ró lag ál lat szál lí tó vagy ál la ti ter mék szál lí tó ki vi tel re ezer Ft

2514 – ki zá ró lag ál lat szál lí tó fel épít mény ezer Ft

2513 – ki zá ró lag ál la ti hul la szál lí tó kon té ner ezer Ft

4491 – ki zá ró lag mé hé sze ti szál lí tó fel épít mény és kon té ner ezer Ft

1 3 2 1 2 Kap cso ló és ve zér lõ ele mek, sze rel vé nyek ki épí té se, szük sé ges
transz for má tor bõ ví tés biz to sí tá sa

ÉNGY alap -
ján ké szí tett,

költ ség fõ-
össze sí tõ
sze rin ti

költ ség ve tés

ezer Ft

2 2 Épí tett és be épí tett tech no ló gia be ru há zá sok

2 2 1 ÉPÜLETÉPÍTÉS ÉS FELÚJÍTÁS

2 2 1 1 Is tál ló épí tés

2 2 1 1 1 Fa vagy fém váz szer ke ze tû, egy vagy több ol da lon nyi tott,
szi ge te let len te tõ vel el lá tott is tál ló épí té se

512 400 Ft/ÁE

2 2 1 1 2 Szer fás szer ke ze tû, nád te tõ vel fe dett, ho dály tí pu sú is tál ló,
dön gölt föld pad ló zat tal

244 000 Ft/ÁE

2 2 1 1 3 Fém váz szer ke ze tû, rész ben vagy egész ben nyit ha tó-zár ha tó
ol da lak kal el lá tott, ter mé sze tes szel lõ zé sû, szi ge te let len te tõ vel
el lá tott is tál ló épí té se

585 600 Ft/ÁE



Cél-
te rü le ti

kód

Te vé -
keny ség -

tí pus
Fõ cso port Cso port

Tá mo ga -
tá si egy -
ség kód ja

Meg ne ve zés
Ma xi mum

el szá mol ha tó
ki adás

Ki adás
mér ték egy ség

2 2 1 1 4 Fém váz szer ke ze tû, zárt ol dal fa lú, ter mé sze tes vagy mes ter sé ges
szel lõz te té sû, hõ szi ge telt is tál ló épí té se

707 600 Ft/ÁE

2 2 1 1 5 Kõ, vas be ton vagy tég la váz szer ke ze tû, rész ben vagy egész ben
nyit ha tó-zár ha tó ol da lak kal el lá tott, ter mé sze tes szel lõ zé sû is tál ló 
épí té se

536 800 Ft/ÁE

2 2 1 1 6 Kõ, vas be ton vagy tég la váz szer ke ze tû, zárt ol dal fa lú,
ter mé sze tes vagy mes ter sé ges szel lõz te té sû hõ szi ge telt is tál ló
épí té se

1 464 000 Ft/ÁE

2 2 1 1 7 Is tál ló épü let hez kap cso ló dó be to no zott ki fu tó tér ki ala kí tá sa 29 400 Ft/ÁE

2 2 1 2 Fe jõ- és tej ház épí tés

2 2 1 2 1 Fém vagy vas be ton váz szer ke ze tû, zárt ol dal fa lú, ter mé sze tes
és/vagy mes ter sé ges szel lõz te té sû fe jõ ak nás fe jõ ház épí té se,
ma gas nyo má sú víz nek el len ál ló, mos ha tó bel sõ bur ko lat
ki ala kí tás sal, víz- és vil lany el lá tás sal

143 960 Ft/ÁE

2 2 1 2 2 Fém vagy vas be ton váz szer ke ze tû, zárt ol dal fa lú, a pad ló za ton és
leg alább 2 mé ter ma gas ság ban mos ha tó hi deg bur ko lat tal el lá tott
tej ház épí té se, víz- és vil lany el lá tás sal

35 380 Ft/ÁE

2 2 1 3 To jás vá lo ga tó, kel te tõ épü let és méz ház épí té se

2 2 1 3 1 Hõ szi ge telt, zárt ol dal fa lú, be to no zott pa do za tú to jás vá lo ga tó
épü let és méz ház épí té se

24 400 Ft/ÁE

2 2 1 3 2 Hõ szi ge telt, zárt ol dal fa lú, mos ha tó hi deg bur ko la tú pa do zat tal
és leg alább 2 mé ter ma gas ság ban mos ha tó hi deg bur ko la tú bel sõ
fal fe lü le tek kel el lá tott kel te tõ épü let épí té se

54 900 Ft/ÁE

2 2 1 4 Ál lat vá lo ga tó, -ke ze lõ és -fel haj tó, va la mint elekt ro mos és ha gyo má nyos
ka rám, il let ve ki fu tó és jár ta tó lé te sí té se

2 2 1 4 1 Fa váz szer ke ze tû me ne dék épü le tek, szél fo gók épí té se 15 500 Ft/ÁE

2 2 1 4 2 Fi xen te le pí tett, el ke rí tés re, ál lat vá lo ga tás ra, ke ze lés re,
fel haj tás ra al kal mas ka rám rend szer ki ala kí tá sa fá ból vagy
fém bõl, is tál lón kí vül

8 600 Ft/ÁE

2 2 1 4 3 Moz gat ha tó, fém ele mek bõl álló, el ke rí tés re, ál lat vá lo ga tás ra,
ke ze lés re, fel haj tás ra al kal mas ka rám rend szer ki ala kí tá sa

9 300 Ft/ÁE

2 2 1 4 4 Fi xen te le pí tett leg alább 3 hu za los vil lany pász to ros ke rí tés
te le pí té se, fa vagy fém tar tó osz lo pok kal

6 600 Ft/ÁE

2 2 1 4 5 Ál lat-jár ta tó lé te sí té se jár ta tó gépi be ren de zés be épí té sé vel 46 200 Ft/ÁE

2 2 1 5 Is tál ló, fe jõ ház, tej ház, kel te tõ épü let fel újí tá sa és kor sze rû sí té se

2 2 1 5 1 El hasz ná ló dott tetõ hé ja za tá nak tel jes cse ré je, tech no ló gi á hoz
il lesz ke dõ víz zá ró hé ja zat ki ala kí tá sá val (fém, pala, cse rép, nád)

28 250 Ft/ÁE

2 2 1 5 2 La pos te tõ át ala kí tá sa ma gas te tõ re (nye reg te tõ, sá tor te tõ, fél te tõ),
új te tõ szer ke zet ki ala kí tá sá val

21 500 Ft/ÁE

2 2 1 5 3 El hasz ná ló dott ma gas te tõ (nye reg te tõ, sá tor te tõ, fél te tõ)
váz szer ke ze té nek tel jes cse ré je

60 000 Ft/ÁE

2 2 1 5 4 La pos te tõ víz szi ge te lé sé nek ki ala kí tá sa 14 600 Ft/ÁE

2 2 1 5 5 Tetõ hõ szi ge te lé sé nek ki ala kí tá sa, il let ve meg erõ sí té se 42 900 Ft/ÁE

2 2 1 5 6 Is tál ló és fe jõ ház ter mé sze tes szel lõz te té sé nek ki ala kí tá sa
te tõ szer ke zet át épí té sé vel

31 600 Ft/ÁE

2 2 1 5 7 Nyi tott ol da lú is tál ló ol dal fal-ki ala kí tás sal tör té nõ zárt tá té te le 12 155 Ft/ÁE

2 2 1 5 8 Zárt, illetve nyi tott ol dal fa lú is tál ló vál toz tat ha tó ol dal fa lú ra
tör té nõ át ala kí tá sa

21 500 Ft/ÁE

2 2 1 5 9 Hõ vé de lem, illetve tech no ló gia fej lesz tés cél já ból tör té nõ
nyí lás zá ró cse re

10 750 Ft/ÁE

2 2 1 5 10 Ol dal fa lak hõ- és víz szi ge te lõ bur ko lat tal tör té nõ kor sze rû sí té se 80 100 Ft/ÁE
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Cél-
te rü le ti

kód

Te vé -
keny ség -

tí pus
Fõ cso port Cso port

Tá mo ga -
tá si egy -
ség kód ja

Meg ne ve zés
Ma xi mum

el szá mol ha tó
ki adás

Ki adás
mér ték egy ség

2 2 2 BEÉPÍTETT TECHNOLÓGIA KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE

2 2 2 1 Fé rõ hely ki épí té se, tar tástech no ló gia ki ala kí tá sa

2 2 2 1 1 Kö tet len tar tá sú szar vas mar ha is tál ló ban pi he nõ bo xos
tech no ló gia ki ala kí tá sa

135 300 Ft/ÁE

2 2 2 1 2 Egye di, illetve cso por tos el he lye zést biz to sí tó bor júket re cek
te le pí té se

200 000 Ft/ÁE

2 2 2 1 3 Egye di ko ca- és kan ál lá sok be épí té se 121 000 Ft/ÁE

2 2 2 1 4 Fi az ta tó kut ri cák be épí té se 682 000 Ft/ÁE

2 2 2 1 5 Rács pad ló ma lac utó ne ve lõ bat té ri ák ki ala kí tá sá hoz ket re cek
be épí té se

47 000 Ft/ÁE

2 2 2 1 6 Több szin tes ket re ces to jó há zi tech no ló gia te le pí té se be épí tett
ete tõ- és ita tóbe ren de zé sek kel

370 400 Ft/ÁE

2 2 2 1 7 Ket re ces jér ce ne ve lõ tech no ló gia te le pí té se be épí tett ete tõ-
és ita tóbe ren de zé sek kel

119 000 Ft/ÁE

2 2 2 1 8 Ket re ces kis ál lat tar tó tech no ló gia te le pí té se be épí tett ete tõ-
és ita tóbe ren de zé sek kel

196 000 Ft/ÁE

2 2 2 1 9 To jás gyûj tõ sza la gos au to ma ti kus to jó fész kek te le pí té se ete tõ-
és ita tóbe ren de zé sek kel

187 900 Ft/ÁE

2 2 2 1 10 Al ter na tív, ma dár ház tí pu sú to jó te le pi tech no ló gia ki ala kí tá sa
to jó fész kek kel és ülõ ru dak kal

402 700 Ft/ÁE

2 2 2 1 11 Fi xen te le pí tett, el he lye zés re, el ke rí tés re, ál lat vá lo ga tás ra,
ke ze lés re al kal mas el vá lasz tó re ke szek, egye di vagy cso por tos
bo xok, kut ri cák ki ala kí tá sa fá ból vagy be ton ból, is tál lón be lül

25 300 Ft/ÁE

2 2 2 1 12 Fi xen te le pí tett, el he lye zés re, el ke rí tés re, ál lat vá lo ga tás ra,
ke ze lés re al kal mas el vá lasz tó re ke szek, egye di vagy cso por tos
bo xok, kut ri cák ki ala kí tá sa mû anyag ból vagy fém bõl, is tál lón
be lül

39 600 Ft/ÁE

2 2 2 2 Szel lõz te téstech no ló gia be épí té se

2 2 2 2 1 Ven ti lá to rok a tar tó ke ret tel, illetve kür tõk kel,
szel lõz te tés sza bály zók be épí té se mes ter sé ges szel lõz te tés hez

23 100 Ft/ÁE

2 2 2 2 2 Lég csa tor nák, ál mennye zet, illetve kür tõk, lég be ej tõk be épí té se
a moz ga tó, ve zér lõ szer ke zet tel

11 000 Ft/ÁE

2 2 2 2 3 Moz gat ha tó ol dal fal be épí té se ve zér lés sel együtt, ter mé sze tes
szel lõ zés hez

77 000 Ft/ÁE

2 2 2 2 4 Is tál ló ba te le pí tett, ál la tok kom fort ját ja ví tó ven ti lá to rok,
hû tõ rend sze rek, pá rá sí tók, ned ve sí tõk, szag ta la ní tó és
le ve gõ op ti ma li zá ló be ren de zé sek be épí té se a ve zér lõ mo dul lal

28 600 Ft/ÁE

2 2 2 3 Fû tés tech no ló gia be épí té se

2 2 2 3 1 Elekt ro mos üze mû su gár zó fû tõ be ren de zé sek be épí té se 11 000 Ft/ÁE

2 2 2 3 2 Gázüze mû su gár zó fû tõk és fe ke te su gár zó be ren de zé sek
be épí té se

52 800 Ft/ÁE

2 2 2 3 3 Gázüze mû ka zá nok és a kap cso ló dó fû té si rend szer be épí té se 37 400 Ft/ÁE

2 2 2 3 4 Meg úju ló ener gia hor do zót hasz no sí tó ka zá nok, nap kol lek to rok
és a kap cso ló dó fû té si rend szer be épí té se

66 000 Ft/ÁE

2 2 2 3 5 Gázüze mû hõ lég fú vók be épí té se 15 400 Ft/ÁE

2 2 2 4 Fe jés tech no ló gia ki ala kí tá sa

2 2 2 4 1 Saj tá ros vagy tej ve ze té kes fe jõ rend szer ki ala kí tá sa 209 000 Ft/ÁE

2 2 2 4 2 So ros (tan dem), hal szál kás vagy po li gon (pa ra lel) fe jõ há zi
fe jõ ál lá sok, süllyesz tett ke ze lõ fo lyo só val, au to ma ti ku san
mû köd te tett ka puk kal és szo rí tók kal, tejfo lyás-ér zé ke lõ vel,
fe jõ ké szü lék-le ve võ au to ma ti ká val

105 000 Ft/ÁE

2 2 2 4 3 Moz gó pa do za tú (ka russzel) fe jõ ál lá sok, süllyesz tett ke ze lõ
fo lyo só val, au to ma ti ku san mû köd te tett ka puk kal és szo rí tók kal,
tej fo lyás-ér zé ke lõ vel, fe jõ ké szü lék-le ve võ au to ma ti ká val

112 200 Ft/ÁE
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Cél-
te rü le ti

kód

Te vé -
keny ség -

tí pus
Fõ cso port Cso port

Tá mo ga -
tá si egy -
ség kód ja

Meg ne ve zés
Ma xi mum

el szá mol ha tó
ki adás

Ki adás
mér ték egy ség

2 2 2 4 4 Is tál ló ba te le pí tett, au to ma ti zált fe jõ ro bo tok kal fel sze relt
fe jõ ál lá sok be épí té se, tej fo lyás-ér zé ke lõ vel, fe jõ ké szü lék-le ve võ
au to ma ti ká val

715 000 Ft/ÁE

2 2 2 5 Tej hû tés és tej tá ro lás tech no ló gi á já nak ki ala kí tá sa

2 2 2 5 1 Hû tõ vel és ke ve rõ vel sze relt, ket tõs falú, rozs da men tes acél ból
ké szült, köz ve tett hû té si rend sze rû hût ve-tá ro ló tar tá lyok
be épí té se

39 600 Ft/ÁE

2 2 2 5 2 Je ges víz zel mû köd te tett, hû tõ agg re gá tos (pil la nat hû tõ),
rozs da men tes acél ból ké szí tett le me zes hûtõbe ren de zés be épí té se

30 800 Ft/ÁE

2 2 2 5 3 Szi ge telt tej tá ro ló tar tá lyok, zárt rend sze rû tej szál lí tó
be ren de zé sek, szi vattyúk, tej ve ze té kek lé te sí té se

24 750 Ft/ÁE

2 2 2 5 4 Sza bad té ri tej tá ro ló si lók te le pí té se 33 000 Ft/ÁE

2 2 2 6 A to jás gyûj tés és to jás kel te tés tech no ló gi á já nak ki ala kí tá sa és fej lesz té se

2 2 2 6 1 To jás osz tá lyo zó és -cso ma go ló (illetve tisz tí tó) be ren de zé sek
be épí té se

40 000 Ft/ÁE

2 2 2 6 2 Ke reszt irá nyú to jás gyûj tõ, -szál lí tó rend szer ki épí té se 35 000 Ft/ÁE

2 2 2 6 3 To jásvá lo ga tó, lám pá zó és kel te tõ be ren de zé sek be épí té se 209 000 Ft/ÁE

2 2 2 7 A gyap jú nyí rás tech no ló gi á já nak ki ala kí tá sa és fej lesz té se

2 2 2 7 1 Vil la mos üze mû nyí ró be ren de zé sek ki épí té se, te le pí té se 5 500 Ft/ÁE

2 2 2 8 A mé hé szet tech no ló gi á já nak ki ala kí tá sa és fej lesz té se

2 2 2 8 1 Méz elõ ál lí tá sá ra al kal mas kap tárrend sze rek ki épí té se 25 500 Ft/ÁE

2 2 2 8 2 Hi gi é ni kus méz ki nye rõ és töl tõ-ki sze re lõ be ren de zé sek lé te sí té se 295 000 Ft/ÁE

2 3 Te le pi inf ra struk tú ra-fej lesz té si be ru há zá sok

2 3 1 ÁLLATTARTÓ TELEP LÉTESÍTMÉNYEIT ÖSSZEKÖTÕ KÖZLEKEDÕ
UTAK KIALAKÍTÁSA, ILLETVE KORSZERÛSÍTÉSE

2 3 1 1 Szi lárd, be ton vagy asz falt bur ko la tú te le pi köz le ke dõ út ki ala kí tá sa A tá mo ga tá si
ké re lem ben
meg adott,

ÉNGY
alap ján

költ ség fõ-
össze sí tõ
sze rin ti

költ ség ve tés

2 3 1 1 1 Leg fel jebb 7,5 ton na te her bí rás ra és leg fel jebb 3 mé ter
szé les ség ben ki ala kí tott te le pi köz le ke dõ utak

ezer Ft

2 3 1 1 2 7,5 és 15 ton na kö zöt ti te her bí rás ra és leg fel jebb 4 mé ter
szé les ség ben ki ala kí tott köz le ke dõ utak

ezer Ft

2 3 1 1 3 Meg lé võ szi lárd vagy szórt út alap nak asz faltbur ko lat tal való
le fe dé se

ezer Ft

2 3 1 2 Ma ka dám jel le gû te le pi köz le ke dõ út ki ala kí tá sa

2 3 1 2 1 Út alap nél kü li, szórt kö ve ze tû te le pi köz le ke dõ utak ezer Ft

2 3 1 2 2 Szórt kö ve ze tû te le pi köz le ke dõ utak, út alap ki ala kí tá sá val ezer Ft

2 3 2 TELEPI VILLAMOS ENERGIASZÜKSÉGLETET BIZTOSÍTÓ HÁLÓZAT
KIÉPÍTÉSE ÉS HUMÁN HELYISÉGEK

2. 3 2 1 Vil la mos ve ze té kek, ve ze ték tar tók te le pí té se, sze re lé se A tá mo ga tá si
ké re lem ben
meg adott,

ÉNGY
alap ján

költ ség fõ-
össze sí tõ
sze rin ti

költ ség ve tés

2 3 2 1 1 Vil la mos lég- és föld ká be lek ki épí té se és be kö té se a szük sé ges
tar tó szer ke ze tek kel és sze rel vé nyek kel

ezer Ft

2 3 2 1 2 Kap cso ló és ve zér lõ ele mek, sze rel vé nyek ki épí té se, szük sé ges
transz for má tor-bõ ví tés biz to sí tá sa

ezer Ft

2 3 2 1 1 Te le pi tar ta lék áram for rás ként be épí tett áram fej lesz tõ ag re gát
be épí té se

2 3 2 2 Szo ci á lis he lyi ség ki ala kí tá sa

2 3 2 2 1 Fe ke te-fe hér rend sze rû öl tö zõ épí té se ezer Ft

2 3 2 2 2 Te le pi iro da hely iség és ál lat or vo si ad mi niszt rá ci ós hely iség
ki ala kí tá sa

ezer Ft

2 3 2 2 3 Gyógy sze rek és ve szé lyes anya gok (mosó- és fer tõt le ní tõ sze rek)
tá ro lá sá ra szol gá ló hely iség, épü let ki ala kí tá sa

ezer Ft
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2. számú melléklet a 92/2007. (VIII. 24.) FVM rendelethez

[10. szá mú mel lék let a 27/2007. (IV. 17.) FVM ren de let hez]

Állati férõhelyek kialakítását és a tartás minõségét javító építési és korszerûsítõ felújítási beruházások
célterülete kötelezõen elvárt mûszaki tartalma (MT) és elszámolható kiadásai (EK)

2.2.1.1.1. Fa vagy fém váz szer ke ze tû, egy vagy több ol da lon nyi tott, szi ge te let len te tõ vel el lá tott is tál ló épí té se

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki és ál lat jó lé ti elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést
biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.
– Az ott tar tóz ko dó ál la tok fa já nak, faj tá já nak, ko rá nak, iva rá nak, élet ta ni ál la po tá nak te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan
meg fe le lõ mé re tû alap te rü let ki ala kí tá sa.
– Olyan ter mé sze tes szel lõ zé sû is tál ló ki ala kí tás, amely ben a vi lá gí tás, a hõ mér sék let, a re la tív pá ra tar ta lom, a
gáz kon cent rá ció, a zajin ten zi tás az ott tar tóz ko dó ál la tok ra a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan nin cse nek ká ros ha tás sal.
– Az is tál ló ál la tok kal érint ke zõ anya ga i nak fe lü le tei meg fele lõen tisz tít ha tó ak, fer tõt le nít he tõ ek, sé rü lé se ket nem
okoz nak.
– Az is tál ló épí tés hez hasz nált anya gok tûz ál ló ak, vagy égés kés lel te tõ vel ke zel tek.

EK – Az is tál ló-te rü let elõ ké szü le ti (föld és mély épí té si) mun kák.
– Az is tál ló rész egy sé ge i nek, sze re lé si anya ga i nak be szer zé se azok hely szín re szál lí tá sá val.
– Az is tál ló-tar tó szer ke zet ala po zá si mun ká i nak anyag költ sé gei.
– A fém- vagy fa váz- és te tõ szer ke zet sze re lé se, fel ál lí tá sa, rög zí té se.
– A vég- és ol dal fal szer ke zet, nyí lás zá ró és -sza bály zó szer ke ze tek sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.
– Be to no zás és a kap cso ló dó zsa lu zá si és la ka tos mun kák anyag költ sé gei.
– Is tál ló kül sõ és bel sõ vi lá gí tás-sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.1.1.2. Szer fás szer ke ze tû, nád te tõ vel fe dett, ho dály tí pu sú is tál ló, dön gölt föld pad ló zat tal

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki és ál lat jó lé ti elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó
tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.
– Tö mör, dön gölt föld pad ló zat és ol dal pe rem ki ala kí tá sa.
– Az ott tar tóz ko dó ál la tok fa já nak, faj tá já nak, ko rá nak, iva rá nak, élet ta ni ál la po tá nak te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan
meg fe le lõ mé re tû alap te rü let ki ala kí tá sa.
– Olyan ter mé sze tes szel lõ zé sû is tál ló ki ala kí tás, amely ben a vi lá gí tás, a hõ mér sék let, a re la tív pá ra tar ta lom, a
gáz kon cent rá ció, a zajin ten zi tás az ott tar tóz ko dó ál la tok ra a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan nin cse nek ká ros ha tás sal.
– Az is tál ló ál la tok kal érint ke zõ anya ga i nak fe lü le tei meg fele lõen tisz tít ha tó ak, fer tõt le nít he tõ ek, sé rü lé se ket nem
okoz nak.
– Az is tál ló épí tés hez hasz nált anya gok tûz ál ló ak, vagy égés kés lel te tõ vel ke zel tek.

EK – Az is tál ló-te rü let elõ ké szü le ti (föld- és mély épí té si) mun kák, terv sze rint.
– A szer fás váz szer ke zet, a ná da zott te tõ szer ke zet, vég- és ol dal fa lak, ka puk, ab la kok és aj tók stb. anyag- és szál lí tá si
árai, épí té si és sze re lé si mun kák anyag költ sé gei.
– Is tál ló kül sõ és bel sõ vi lá gí tás sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.1.1.3. Fém váz szer ke ze tû, rész ben vagy egész ben nyit ha tó-zár ha tó ol da lak kal el lá tott, ter mé sze tes szel lõ zé sû, szi ge te let len te tõ vel
el lá tott is tál ló épí té se

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki és ál lat jó lé ti elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a
kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.
– Az ott tar tóz ko dó ál la tok fa já nak, faj tá já nak, ko rá nak, iva rá nak, élet ta ni ál la po tá nak te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan
meg fe le lõ mé re tû alap te rü let ki ala kí tá sa.
– Olyan ter mé sze tes szel lõ zé sû is tál ló ki ala kí tás, amely ben a vi lá gí tás, a hõ mér sék let, a re la tív pá ra tar ta lom, a
gáz kon cent rá ció, a zaj in ten zi tás az ott tar tóz ko dó ál la tok ra a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan nin cse nek ká ros ha tás sal.
– Az is tál ló ál la tok kal érint ke zõ anya ga i nak fe lü le tei meg fele lõen tisz tít ha tó ak, fer tõt le nít he tõ ek, sé rü lé se ket nem
okoz nak.
– Az is tál ló épí tés hez hasz nált anya gok tûz ál ló ak, vagy égés kés lel te tõ vel ke zel tek.
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EK – Is tál lóépí tés te rü let elõ ké szí té si mun kák, te rep ren de zés.
– Az is tál ló rész egy sé gei, sze re lé si anya gai, azok hely szín re szál lí tá sa.
– Föld- és mély épí té si mun kák ki vi te le zé se terv sze rint.
– Az alap épí tés be to no zá si mun ká i nak anyag költ sé gei.
– A fém váz szer ke zet, a te tõ szer ke zet, a vég- és ol dal fal szer ke ze tek épí té si és sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.
– Nyí lás zá ró szer ke ze tek sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.
– Is tál ló kül sõ és bel sõ vi lá gí tás-sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.1.1.4. Fém váz szer ke ze tû, zárt ol dal fa lú, ter mé sze tes vagy mes ter sé ges szel lõz te té sû hõ szi ge telt is tál ló épí té se

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki és ál lat jó lé ti elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a
kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.
– Az ott tar tóz ko dó ál la tok fa já nak, faj tá já nak, ko rá nak, iva rá nak, élet ta ni ál la po tá nak te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan
meg fe le lõ mé re tû alap te rü let ki ala kí tá sa.
– Olyan ter mé sze tes szel lõ zé sû is tál ló ki ala kí tás, amely ben a vi lá gí tás, a hõ mér sék let, a re la tív pá ra tar ta lom, a
gáz kon cent rá ció, a zajin ten zi tás az ott tar tóz ko dó ál la tok ra a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan nin cse nek ká ros ha tás sal.
– Zárt, hõ szi ge te lés sel el lá tott fal és te tõ szer ke zet.
– Esõ és ta laj víz el le ni szi ge te lés ki ala kí tá sa.
– Az is tál ló ál la tok kal érint ke zõ anya ga i nak fe lü le tei meg fele lõen tisz tít ha tó ak, fer tõt le nít he tõ ek, sé rü lé se ket nem
okoz nak.
– Az is tál ló épí tés hez hasz nált anya gok tûz ál ló ak, vagy égés kés lel te tõ vel ke zel tek.

EK – Is tál ló-te rü let elõ ké szí té si, te rep ren de zé si mun kák.
– Az is tál ló rész egy sé gei, sze re lé si anya gai, azok hely szín re szál lít ása.
– A föld- és mély épí té si mun kák terv sze rint.
– Az ala pok be to no zá si mun ká i nak anyag költ sé gei.
– A fém váz- és te tõ szer ke zet sze re lé si, fel ál lí tá si, rög zí té si mun ká i nak anyag költ sé gei.
– A te tõ héj al ás ki ala kí tá si, hõ szi ge te lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.
– A zárt vég- és ol dal fal szer ke ze tek ki ala kí tá si mun kái, a nyí lás zá rók sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.
– Az is tál ló kül sõ és bel sõ vi lá gí tás-sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.
– A bel sõ és kül sõ fe lü let-kép zé si, fe lü let-bur ko lá si mun kák költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.1.1.5. Kõ, vas be ton vagy tég la váz szer ke ze tû, rész ben vagy egész ben nyit ha tó-zár ha tó ol da lak kal el lá tott, ter mé sze tes szel lõ zé sû
is tál ló épí té se

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki és ál lat jó lé ti elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a
kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.
– Az ott tar tóz ko dó ál la tok fa já nak, faj tá já nak, ko rá nak, iva rá nak, élet ta ni ál la po tá nak te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan
meg fe le lõ mé re tû alap te rü let ki ala kí tá sa.
– Olyan ter mé sze tes szel lõ zé sû is tál ló ki ala kí tás, amely ben a vi lá gí tás, a hõ mér sék let, a re la tív pá ra tar ta lom, a
gáz kon cent rá ció, a zajin ten zi tás az ott tar tóz ko dó ál la tok ra a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan nin cse nek ká ros ha tás sal.
– Az is tál ló ál la tok kal érint ke zõ anya ga i nak fe lü le tei meg fele lõen tisz tít ha tó ak, fer tõt le nít he tõ ek, sé rü lé se ket nem
okoz nak.
– Az is tál ló épí tés hez hasz nált anya gok tûz ál ló ak, vagy égés kés lel te tõ vel ke zel tek.

EK – Is tál ló-te rü let elõ ké szí té si, te rep ren de zé si mun kák.
– Az is tál ló rész egy sé gei, sze re lé si anya gai, azok hely szín re szál lít ása.
– A föld- és mély épí té si mun kák terv sze rint.
– Ala pok be to no zá si mun ká i nak anyag költ sé gei.
– A te her hor dó- és vá lasz fa lak épí té si mun kái kõ- vagy tég laszer ke zet tel, illetve vas be ton váz szer ke ze tû, ki töl tõ fa las
épü let szer ke zet épí té si mun ká i nak anyag költ sé gei.
– A te tõ szer ke zet épí té si mun ká i nak és a te tõ héj al ás anyag költ sé gei.
– A nyí lás zá ró szer ke ze tek (nyit ha tó-zár ha tó ol dal fal ele mek, illetve ol dal fal füg göny szer ke ze tek) be épí té si, sze re lé si
mun ká i nak anyag költ sé gei.
– A ter mé sze tes szel lõ zés ki ala kí tá si mun ká i nak anyag költ sé gei.
– Az is tál ló kül sõ és bel sõ vi lá gí tás-sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.
– A bel sõ és kül sõ fe lü let-kép zé si, fe lü let-bur ko lá si mun kák anyag költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.
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2.2.1.1.6. Kõ, vas be ton vagy tég la váz szer ke ze tû, zárt ol dal fa lú, ter mé sze tes vagy mes ter sé ges szel lõz te té sû hõ szi ge telt is tál ló épí té se

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get biz to sí tó
tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.
– Az ott tar tóz ko dó ál la tok fa já nak, faj tá já nak, ko rá nak, iva rá nak, élet ta ni ál la po tá nak te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan
meg fe le lõ mé re tû alap te rü let ki ala kí tá sa.
– Olyan ter mé sze tes szel lõ zé sû is tál ló ki ala kí tás, amely ben a vi lá gí tás, a hõ mér sék let, a re la tív pá ra tar ta lom, a
gáz kon cent rá ció, a zajin ten zi tás az ott tar tóz ko dó ál la tok ra a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan nin cse nek ká ros ha tás sal.
– Zárt, hõ szi ge te lés sel el lá tott fal és te tõ szer ke zet.
– Esõ és ta laj víz el le ni szi ge te lés ki ala kí tá sa.
– Az is tál ló ál la tok kal érint ke zõ anya ga i nak fe lü le tei meg fele lõen tisz tít ha tó ak, fer tõt le nít he tõ ek, sé rü lé se ket nem
okoz nak.
– Az is tál ló épí tés hez hasz nált anya gok tûz ál ló ak, vagy égés kés lel te tõ vel ke zel tek.

EK – Is tál ló-te rü let elõ ké szí té si, te rep ren de zé si mun kák.
– A föld- és mély épí té si mun kák terv sze rint.
– Ala pok be to no zá si mun ká i nak ki vi te le zé si anyag költ sé gei.
– Az is tál ló rész egy sé gei, sze re lé si anya gai, azok hely szín re szál lít ása.
– A te her hor dó- és vá lasz fa lak épí té si mun ká i nak ki vi te le zé si költ sé gei, kõ- vagy tég la szer ke zet tel, illetve vas be ton
váz szer ke ze tû, ki töl tõ fa las épü let szer ke zet tel.
– A te tõ szer ke zet épí té si mun ká i nak, a te tõ héj al ás nak és a hõ szi ge te lés anyag költ sé gei.
– Az is tál ló kül sõ és bel sõ vi lá gí tás-sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.
– A bel sõ és kül sõ fe lü let-kép zé si, fe lü let-bur ko lá si mun kák anyag költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.1.1.7. Is tál ló épü let hez kap cso ló dó be to no zott ki fu tó tér ki ala kí tá sa

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki és ál lat jó lé ti elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a
kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.
– Olyan be to no zott ki fu tó tér-ki ala kí tás, amely könnyen tisz tít ha tó és csú szás men tes, a csur ga lék lé el ve ze tés hez
meg fe le lõ lej té sû, to váb bá tar tós ki vi te lû.

EK – Egyen le tes, sima ta laj fe lü let biz to sí tá sa ér de ké ben, a be to no zást meg elõ zõ, kap cso ló dó föld mun kák.
– A be to no zott ki fu tó tér hez szük sé ges anya gok, esz kö zök, azok hely szín re szál lít ása.
– Szórt, ki egyen lí tõ ka vics ré teg biz to sí tá sa az alj zat be ton alá (a sík be ton alat ti tü kör és tá masz tó ré teg ki ala kí tá sá hoz).
– Szi ge telt, tö mör szi vár gás men tes pa do zat be ton épí té se, hé zag és csú szás men tes fe lü le tû ki vi tel ben.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.1.2.1. Fém vagy vas be ton váz szer ke ze tû, zárt ol dal fa lú, ter mé sze tes és/vagy mes ter sé ges szel lõz te té sû fe jõ ak nás fe jõ ház épí té se,
ma gas nyo má sú víz nek el len ál ló, mos ha tó bel sõ bur ko lat ki ala kí tás sal, víz- és vil lany el lá tás sal

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.
– A fe jõ ház olyan el he lye zé se és meg épí té se, amellyel a tej fer tõ zõ dé sé nek leg ki sebb ve szé lye is el ke rül he tõ, az
élel mi szer-hi gi é ni ai elõ írásoknak meg fe le lõ ki vi tel ben.
– A fa lak és a pa do zat – leg alább azon ré szei –, amely a szennye zõ dé sért és fer tõ zé sért fe le lõs le het, ma gas nyo má sú
víz nek el len ál ló, mos ha tó bel sõ bur ko lat tal el lá tott.
– Süllyesz tett ke ze lõ fo lyo só (fe jõ ak na) terv sze rin ti meg épí té si mun kái.
– Olyan pa do zat ki ala kí tás, amely könnyí ti a fo lya dék el ve ze tést és a sze mét el tá vo lí tá sát.
– Elõ írá sok nak iga zol tan meg fe le lõ szel lõ zés és vi lá gí tás az épü let ben.

EK – Fe jõ ház te rü let elõ ké szí té si, te rep ren de zé si föld mun kák.
– A fe jõ ház épí tõ- és sze re lé si anya ga i nak be szer zé se, hely szín re szál lí tás sal.
– Ala po zás hoz föld- és mély épí té si mun kák terv sze rint.
– Az ala po zás és a pa do zat ki kép zés be to no zá si mun ká i nak anyag költ sé gei.
– Fém vagy vas be ton váz szer ke zet (hõ szi ge telt te tõ szer ke zet tel) sze re lé si, illetve épí té si mun ká i nak anyag költ sé gei.
– Te her hor dó- és vá lasz fal szer ke ze tek, nyí lás zá ró szer ke ze tek épí té si és sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.
– Ter mé sze tes szel lõ zés és/vagy gépi szel lõz te tés ki ala kí tá si mun ká i nak anyag költ sé gei.
– A fe jõ ház kül sõ és bel sõ víz el lá tás és vil lany sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.
– Ma gas nyo má sú víz nek el len ál ló, mos ha tó bel sõ bur ko lat ki ala kí tá si mun ká i nak anyag költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.
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2.2.1.2.2. Fém vagy vas be ton váz szer ke ze tû, zárt ol dal fa lú, a pad ló za ton és leg alább 2 mé ter ma gas ság ban mos ha tó hi deg bur ko lat tal
el lá tott tej ház épí té se, víz- és vil lany el lá tás sal

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.
– A tej ház olyan el he lye zé se és meg épí té se, amellyel a tej fer tõ zõ dé sé nek leg ki sebb ve szé lye is el ke rül he tõ, az
élel mi szer-hi gi é ni ai elõ írásoknak meg fe le lõ ki vi tel ben.
– A fa lak a pa do zat – leg alább azon ré szei –, amely a szennye zõ dé sért és fer tõ zé sért fe le lõs le het, ma gas nyo má sú
víz nek el len ál ló, mos ha tó bel sõ bur ko lat tal el lá tott.
– Olyan pa do zat ki ala kí tás, amely könnyí ti a fo lya dék el ve ze tést és a sze mét el tá vo lí tá sát.
– Meg fe le lõ szel lõ zés sel és vi lá gí tás sal el lá tott épü let.

EK – Tej ház te rü let elõ ké szí té si, te rep ren de zé si föld mun kák.
– A tej ház épí tõ- és sze re lé si anya gai, hely szín re szál lí tás sal.
– Az ala po zás és pa do zat ki ala kí tás föld- és mély épí té si mun kái, terv sze rint.
– Az ala po zás és a pa do zat ki kép zés be to no zá si mun ká i nak anyag költ sé gei.
– Fém vagy vas be ton váz szer ke zet (hõ szi ge telt te tõ szer ke zet tel) sze re lé si, illetve épí té si mun ká i nak anyag költ sé gei.
– Te her hor dó- és vá lasz fal szer ke ze tek épí té si, illetve sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.
– Nyí lás zá ró szer ke ze tek épí té si és sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.
– A fe jõ ház kül sõ és bel sõ víz és vil lany sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.
– Pa do zat épí té si és bur ko lá si mun kák (leg alább 2 mé ter ma gas ság ban mos ha tó hi deg bur ko lat ki ala kí tás sal)
anyag költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.1.3.1. Hõ szi ge telt, zárt ol dal fa lú, be to no zott pa do za tú to jás vá lo ga tó épü let és méz ház épí té se

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.
– Könnyen tisz tít ha tó, sima fe lü le tû be ton pa do zat ki ala kí tá sa.
– Hõ szi ge telt fal- és mennye zet ki ala kí tás.
– Esõ és ta laj víz el le ni szi ge te lés ki ala kí tá sa.
– Az elõ írásoknak a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ, a to já sok hi gi é ni kus ke ze lé sét, osz tá lyo zá sát biz to sí tó
épü let ki ala kí tás, az ele gen dõ szál lí tá si és köz le ke dé si út vo na lak biz to sí tá sá val.
– Az al kal ma zott gé pek üze mel te té sé hez szük sé ges vil lany há ló zat iga zol tan meg fe le lõ ki ala kí tá sa az épü let ben.

EK – Át épí tés ese tén, a hely szí nen lévõ fö lös le ges ele mek el tá vo lí tá sá ra bon tá si mun kák.
– A to jás vá lo ga tó épü let és méz ház te rü let-elõ ké szí té si, te rep ren de zé si föld mun kái.
– Az ala po zás és pa do zat ki ala kí tás föld- és mély épí té si mun kái, terv sze rint.
– Az ala po zás és a pa do zat ki kép zés be to no zá si mun ká i nak anyag költ sé gei.
– Te her hor dó- és vá lasz fal szer ke ze tek meg épí té sé nek, illetve sze re lé sé nek, to váb bá a hõ szi ge telt te tõ- és fal szer ke zet
ki ala kí tá sá nak anyag költ sé gei.
– Nyí lás zá ró szer ke ze tek épí té si és sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.
– Vil la mos sze re lé si mun kák anyag költ sé gei.
– Pa do zat fe lü letke ze lé sé nek, illetve bur ko lá sá nak anyag költ sé gei.
– A to jás vá lo ga tó épü let rész egy sé gei, épí tõ- és sze re lé si anya gai, hely szín re szál lít va.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.1.3.2. Hõ szi ge telt, zárt ol dal fa lú, mos ha tó hi deg bur ko la tú pa do zat tal és leg alább 2 mé ter ma gas ság ban mos ha tó hi deg bur ko la tú
bel sõ fal fe lü le tek kel el lá tott kel te tõ épü let épí té se

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.
– Könnyen tisz tít ha tó, sima fe lü le tû mos ha tó hi deg bur ko la tú pa do zat, az aka dály men tes to jás-, illetve csi be szál lí tást
le he tõ vé tevõ épü let (illetve szál lí tá si út vo nal) ki ala kí tá sa.
– Hõ szi ge telt fal és mennye zet ki ala kí tás, leg alább 2 mé ter ma gas ság ban mos ha tó hi deg bur ko la tú bel sõ fal fe lü le tek kel.
– Esõ és ta laj víz el le ni szi ge te lés ki ala kí tá sa.
– Az al kal ma zott gé pek biz ton sá gos üze mel te té sé hez szük sé ges, iga zol tan meg fe le lõ tel je sít mé nyû vil lany há ló zat
ki ala kí tá sa az épü let ben.
– A te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan a fer tõ zés ve szély mi ni ma li zá lá sát biz to sí tó épü let ki ala kí tás.
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EK – Át épí tés ese tén, a hely szí nen lévõ fö lös le ges ele mek el tá vo lí tá sá nak bon tá si mun kái.
– A kel te tõ épü let te rü let-elõ ké szí té si, te rep ren de zé si föld mun kái.
– Az ala po zás és pa do zat ki ala kí tás föld- és mély épí té si föld mun kái, terv sze rint.
– Az ala po zás és a pa do zat ki kép zés be to no zá si mun ká i nak anyag költ sé gei.
– Te her hor dó- és vá lasz fal szer ke ze tek meg épí té sé nek, illetve sze re lé sé nek, to váb bá a hõ szi ge telt te tõ- és fal szer ke zet
ki ala kí tá sá nak anyag költ sé gei.
– Nyí lás zá ró szer ke ze tek épí té si és sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.
– A kel te tõ bel sõ víz- és vil la mos há ló zat ki ala kí tás sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.
– A kel te tõ épü let rész egy sé gei, sze re lé si anya gai, hely szín re szál lít va.
– A bel sõ és kül sõ fe lü let-kép zé si, fe lü let-bur ko lá si mun kák anyag költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.1.4.1. Fa váz szer ke ze tû me ne dék épü le tek, szél fo gók épí té se

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti
ter ve zés, en ge dé lyez te tés.
– Szél sõ sé ges idõ já rá si vi szo nyok ha tá sát csök ken tõ, az ál la tot a ká ros ha tá sok tól és a sé rü lé sek tõl meg vé dõ épü let terv
sze rin ti ki ala kí tá sa.
– Az ott tar tóz ko dó ál la tok fa já nak, faj tá já nak, ko rá nak, iva rá nak, élet ta ni ál la po tá nak meg fe le lõ pi he nõ tér, illetve
pa do zat terv sze rin ti ki ala kí tá sa.
– A fel hasz nált anya gok és az épí té si ki vi tel nem okoz hat nak az ál la tok nak sé rü lést, fáj dal mat (éles sar kok tól, ki ál ló
ré szek tõl men tes ki ala kí tás).

EK – A me ne dék épü let te rü let-elõ ké szí té si és a pa do zat ki ala kí tás föld mun kái.
– A me ne dék épü let rész egy sé gei, sze re lé si anya gai, hely szín re szál lít va.
– A szer fás váz- és te tõ szer ke zet, a szél vé dõ ol dal fa lak épí té si és sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.
– A tetõ héj al ási mun ká i nak anyag költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.1.4.2. Fi xen te le pí tett, el ke rí tés re, ál lat vá lo ga tás ra, ke ze lés re, fel haj tás ra al kal mas ka rám rend szer ki ala kí tá sa fá ból vagy fém bõl,
is tál lón kí vül

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai ter ve zés.
– A tar tott ál la tok fa já nak, faj tá já nak, ko rá nak, iva rá nak, élet ta ni ál la po tá nak te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ
ka rám rend szer ki ala kí tás.
– A ka rám rend szer ál la tok kal érint ke zõ anya ga i nak fe lü le tei meg fele lõen tisz tít ha tó ak, fer tõt le nít he tõ ek, sé rü lé se ket
nem okoz nak.
– A ka rám rend szer épí tés hez hasz nált anya gok tûz ál ló ak, vagy égés kés lel te tõ vel ke zel tek.
– Az ál la tok ki tö ré sét ki zá ró, szi lárd sá gi lag meg fe le lõ ka rám ele mek és rög zí té si meg ol dá sok.

EK – A ka rám rend szer te rü let te rep ren de zé si mun kái.
– A ka rám rend szer rész egy sé gei, sze re lé si anya gai, azok hely szín re szál lít ása.
– A fi xen te le pí tett, el ke rí tés re, ál lat vá lo ga tás ra, ke ze lés re, fel haj tás ra al kal mas ka rám rend szer osz lo pa i nak,
ve ze tõ-ha tá ro ló ele me i nek, illetve a ka pu i nak sze re lé si, ki ala kí tá si mun ká i hoz kap cso ló dó fa- és/vagy vas anyag
költ sé gei, be épí té se.
– Sár men tes, illetve szi lárd pa do zat ki ala kí tá si mun ká i nak anyag költ sé gei.
– A ka rám rend szer hez tar to zó tér vi lá gí tás sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.1.4.3. Moz gat ha tó, fém ele mek bõl álló, el ke rí tés re, ál lat vá lo ga tás ra, ke ze lés re, fel haj tás ra al kal mas ka rám rend szer ki ala kí tá sa

MT – A tar tott ál la tok fa já nak, faj tá já nak, ko rá nak, iva rá nak, élet ta ni ál la po tá nak te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ
ka rám rend szer ki ala kí tás.
– A ka rám rend szer ál la tok kal érint ke zõ anya ga i nak fe lü le tei meg fele lõen tisz tít ha tó ak, fer tõt le nít he tõ ek, sé rü lé se ket
nem okoz nak.
– A ka rám rend szer épí tés hez hasz nált anya gok tûz ál ló ak, vagy égés kés lel te tõ vel ke zel tek.
– Az ál la tok ki tö ré sét ki zá ró, szi lárd sá gi lag meg fe le lõ ka rám ele mek és rög zí té si meg ol dá sok.
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EK – A moz gat ha tó ka rám rend szer mû sza ki do ku men tá ció sze rin ti rész egy sé gei, azok hely szín re szál lí tá sá val.
– A moz gat ha tó, fém ele mek bõl álló, el ke rí tés re, ál lat vá lo ga tás ra, ke ze lés re, fel haj tás ra al kal mas ka rám rend szer
mû sza ki do ku men tá ció sze rin ti ele me i nek épí té si sze re lé si mun ká i hoz kap cso ló dó ki vi te le zé si anyag költ sé gek.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.1.4.4. Fi xen te le pí tett leg alább 3 hu za los vil lany pász to ros ke rí tés te le pí té se, fa, fém vagy mû anyag tar tó osz lo pok kal

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai ter ve zés.
– A tar tott ál la tok fa já nak, faj tá já nak, ko rá nak, iva rá nak, élet ta ni ál la po tá nak te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ
ka rám rend szer ki ala kí tás.
– Biz ton sá gos, vil la mos ere de tû sé rü lést nem oko zó elekt ro mos össze épí tés, vil la mos biz ton ság tech ni kai meg fe le lõ sé gi
ta nú sít vánnyal ren del ke zõ ele mek bõl.

EK – A fi xen te le pít he tõ, leg alább 3 hu za los vil lany pász tor ke rí tés mû sza ki do ku men tá ció sze rin ti rész egy sé gei, hely szín re
szál lí tás sal.
– A vil lany pász to ros ke rí tés épí té si sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.
– Üzem be he lye zé si, hasz ná lat be ta ní tá si mun kák költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.1.4.5. Ál lat-jár ta tó lé te sí té se jár ta tó gépi be ren de zés be épí té sé vel

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki és ál lat jó lé ti elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a
kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai ter ve zés, en ge dé lyez te tés.
– Sé rü lést nem oko zó, tisz tít ha tó ál lat-jár ta tó szer ke zet és anya gok.
– Az ál lat-jár ta tó épí té sé hez hasz nált anya gok tûz ál ló ak, vagy égés kés lel te tõ vel ke zel tek.
– A tar tott ál la tok fa já nak, faj tá já nak, ko rá nak, iva rá nak, élet ta ni ál la po tá nak te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ
ki ala kí tá sú ál lat-jár ta tó.

EK – Az ál lat jár ta tó hoz szük sé ges te rep ren de zés föld mun kái.
– Az ál lat-jár ta tó lé te sí té sé hez eset le ge sen szük sé ges, idõ já rás ká ros ha tá sa it ki vé dõ épít mény (fe dett fo lyo só) anya gok
és rész egy sé gek be szer zé si és ki vi te le zé si költ sé gei.
– A jár ta tó gépi be ren de zés terv sze rin ti rész egy sé gei, sze re lé si anya gai, hely szín re szál lí tás sal.
– Terv sze rin ti épí té sze ti és sze re lé si mun kák anyag költ sé gei.
– Üzem be he lye zé si, hasz ná lat be ta ní tá si mun kák.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.1.5.1. El hasz ná ló dott tetõ hé ja za tá nak tel jes cse ré je, tech no ló gi á hoz il lesz ke dõ víz zá ró hé ja zat ki ala kí tá sá val (fém, pala, cse rép,
nád)

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.
– Az ál la tok szá má ra a csa pa dék (be ázás-) men tes kör nye ze ti fel té te le ket biz to sí tó hé ja zat ki ala kí tá sa.
– Csa pa dék el ve ze tést biz to sí tó bá do gos mun kák ki vi te le zé se, ki vé ve a nád hé ja zat nál.

EK – Az el hasz ná ló dott tetõ hé ja za tá nak tel jes cse ré jé hez terv sze rint szük sé ges anya gok, hely szín re szál lí tás sal.
– Az el hasz ná ló dott tetõ hé ja za tá nak tel jes le bon tá sa, el szál lí tá sa.
– A tech no ló gi á hoz il lesz ke dõ, víz zá ró, terv sze rin ti hé ja zat épí té si sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.
– A héj al ás tól füg gõ en szük sé ges bá do gos mun kák anyag költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.1.5.2. La pos tetõ át ala kí tá sa ma gas te tõ re (nye reg te tõ, sá tor te tõ, fél te tõ), új te tõ szer ke zet ki ala kí tá sá val

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.
– Az ál la tok szá má ra a csa pa dék (be ázás-) men tes kör nye ze ti fel té te le ket biz to sí tó te tõ szer ke zet és hé ja zat ki ala kí tá sa.
– Csa pa dék el ve ze tést biz to sí tó bá do gos mun kák ki vi te le zé se, ki vé ve a nád hé ja zat nál.
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EK – A la pos tetõ ma gas te tõ re való át ala kí tá sá hoz (nye reg te tõ, sá tor te tõ, fél te tõ), a terv sze rint szük sé ges fa anya gok
(pél dá ul ge ren dák, te tõ lé cek stb.) és te tõ fe dõ anya gok (pél dá ul nád, cse rép stb.), hely szín re szál lí tás sal.
– A la pos tetõ szük sé ges mér té kû át ala kí tá sá nak, illetve az új ma gas tetõ szer ke zet rög zí té si és alá tá masz tá si pont ja i nak
ki ala kí tá sá hoz szük sé ges mun kák anyag költ sé gei.
– Az új ma gas tetõ szer ke zet épí té si sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.
– A héj alás hoz il lesz ke dõ en szük sé ges bá do gos mun kák anyag költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.1.5.3. El hasz ná ló dott ma gas te tõ (nye reg te tõ, sá tor te tõ, fél te tõ) váz szer ke ze té nek tel jes cse ré je

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.
– Az ál la tok szá má ra a csa pa dék (be ázás-) men tes kör nye ze ti fel té te le ket biz to sí tó te tõ höz, épü let hez és hé ja zat hoz
il lesz ke dõ te tõ szer ke zet ki ala kí tá sa.
– Csa pa dék el ve ze tést biz to sí tó bá do gos mun kák ki vi te le zé se, ki vé ve a nád hé ja zat nál.

EK – Az el hasz ná ló dott ma gas tetõ váz szer ke zet tel jes cse ré jé hez terv sze rint szük sé ges anya gok, hely szín re szál lí tás sal.
– Az el hasz ná ló dott ma gas tetõ hé ja za tá nak (fém, pala, cse rép stb.) tel jes le bon tá sa, el szál lí tá sa.
– Az el hasz ná ló dott ma gas tetõ váz szer ke ze té nek tel jes le bon tá sa, el szál lí tá sa.
– Az új ma gas tetõ váz szer ke zet, épí té si sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.
– A tech no ló gi á hoz il lesz ke dõ víz zá ró hé ja zat épí té si sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei a szük sé ges pót lá sok, illetve
cse rép anyag költ sé ge i vel, terv sze rint.
– A héj alás hoz il lesz ke dõ en szük sé ges bá do gos mun kák anyag költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.1.5.4. La pos tetõ víz szi ge te lé sé nek ki ala kí tá sa

MT – A la pos tetõ víz szi ge te lõ ré teg cse ré jé nek mû sza ki ter ve zé se, az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki
elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés.
– Be ázás men tes te tõ szer ke zet ki ala kí tá sa.

EK – A la pos tetõ víz szi ge te lé sé hez terv sze rint szük sé ges anya gok, hely szín re szál lí tás sal.
– A la pos tetõ víz szi ge te lé si hi bá i val össze füg gõ bon tá sok és hely re ál lí tá sok el vég zé sé nek anyag költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.1.5.5. Tetõ hõ szi ge te lé sé nek ki ala kí tá sa, il let ve meg erõ sí té se

MT – A tetõ hõ szi ge te lés mû sza ki ter ve zé se, az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írásoknak meg fe le lõ
mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés.
– Az ál la tok op ti má lis klí ma pa ra mé te re i nek biz to sí tá sá hoz a hõ vesz te sé get csök ken tõ, illetve a hõ su gár zást
mi ni ma li zá ló hõ szi ge te lõ ré teg sta bil be épí té se.
– Foly to nos, egyen le tes vas tag sá gú, hi á nyok tól men tes szi ge te lõ ré teg fel hor dás, be épí tés.
– A te tõ szer ke zet be ázásmen tes sé té te le.

EK – A tetõ hõ szi ge te lé sé nek ki ala kí tá sá hoz, illetve megerõsítéséhez terv sze rint szük sé ges szi ge te lõ anya gok
és rög zí tõ ele mek be szer zé se, szál lí tá sa, be épí té se.
– A tetõ meg lé võ hõ szi ge te lé sé nek hi bá i val össze füg gõ bon tás az el szál lí tás sal.
– A tetõ szük sé ges meg erõ sí té sé nek, illetve helyreállításának anyag költ sé gei.
– A szi ge te lé si mun kák ki vi te le zé si költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.1.5.6. Is tál ló és fe jõ ház ter mé sze tes szel lõz te té sé nek ki ala kí tá sa te tõ szer ke zet át épí té sé vel

MT – Az is tál ló vagy fe jõ ház épü let ter mé sze tes szel lõ zé si rend sze ré nek mû sza ki és épí té sze ti ter ve zé se.
– Az ál la tok szá má ra ked ve zõ lég ál la po tot (klí ma) biz to sí tó ter mé sze tes szel lõ zést biz to sí tó szel lõ zõ kür tõk, nyí lá sok
be épí té se, ki ala kí tá sa, ami biz to sít ja az ál lat jó lé ti elõ írásoknak a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ lég moz gást.

EK – Is tál ló és fe jõ ház ter mé sze tes szel lõz te té sé nek ki ala kí tá sá hoz, a te tõ szer ke zet át épí té sé hez terv sze rint szük sé ges
anya gok be szer zé se, hely szín re szál lí tá sa, be épí té se.
– Bon tá si mun kák a bon tott anyag el szál lí tás sal.
– A tetõ szel lõ zõ kür tõk be épí té sé nek, va la mint a lég be ej tõ nyí lá sok terv sze rin ti ki ala kí tá sá nak anyag költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.
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2.2.1.5.7. Nyi tott ol da lú is tál ló ol dal fal-ki ala kí tás sal tör té nõ zárt tá té te le

MT – A nyi tott ol da lú is tál ló át ala kí tá sá nak épí té sze ti és mû sza ki ter ve zé se, az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó
mû sza ki elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés,
en ge dé lyez te tés.
– Az ál la tok szá má ra ked ve zõ lég ál la po tot (klí ma pa ra mé te re ket) biz to sí tó ol dal fa lak.
– Az ál lat jó lé ti elõ írásoknak a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ lég moz gás biz to sí tá sa.

EK – Nyi tott ol da lú is tál ló ol dal fal-ki ala kí tás sal tör té nõ zárt tá té te lé hez terv sze rint szük sé ges épí té si anya gok,
rész egy sé gek be szer zé se, hely szín re szál lí tá sa, be épí té se.
– Szük sé ges bon tá si mun kák a szál lí tás sal.
– Az át ala kí tás so rán szük sé ges sé vált hely re ál lí tá si mun kák, fe lü let kép zé sek, fa la zá sok és va ko lá sok anyag költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.1.5.8. Zárt, il let ve nyi tott ol dal fa lú is tál ló vál toz tat ha tó ol dal fa lú ra tör té nõ át ala kí tá sa

MT – A zárt ol dal fa lú is tál ló át ala kí tá sá nak épí té sze ti és mû sza ki ter ve zé se, az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó
elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.
– Az ál la tok szá má ra tech no ló gi a i lag ked ve zõ lég ál la po tot (klí ma pa ra mé te re ket) az ol dal fa lak vál toz tat ha tó nyi tá sá val
biz to sí tó, igény sze rint vál toz tat ha tó ol dal fal rend szer terv sze rin ti ki ala kí tá sa.
– Sza bá lyoz ha tó vagy ve zé rel he tõ, me cha ni ku san moz gat ha tó ol dal fal ele mek (háló, illetve panelek).
– Az ál lat jó lé ti elõ írásoknak a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ lég moz gás biz to sí tá sa.

EK – Zárt ol dal fa lú is tál ló vál toz tat ha tó ol dal fa lú ra tör té nõ át ala kí tá sá hoz terv sze rint szük sé ges épí té si anya gok
be szer zé se, hely szín re szál lí tás sal.
– Bon tá si fel ada tok a tör me lék el szál lí tás sal.
– A vál toz tat ha tó ol dal fal szer ke ze tek ki ala kí tá sá hoz szük sé ges anya gok be szer zé si és be épí té si költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.1.5.9. Hõ vé de lem, illetve technológiafejlesztés cél já ból tör té nõ nyí lás zá ró cse re

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés.
– Ál la tok szá má ra tech no ló gi a i lag op ti má lis hõ és fény pa ra mé te re ket biz to sí tó, kor sze rû nyí lás zá rók terv sze rin ti
be épí té se.
– Az ál lat jó lé ti elõ írásoknak a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ is tál ló klí ma biz to sí tá sa.

EK – Hõ vé de lem, illetve technológiafejlesztés cél já ból tör té nõ nyí lás zá ró cse re el vég zé sé hez terv sze rint szük sé ges épí té si
anya gok be szer zé se (hely szín re szál lí tás sal) és be épí té se.
– Az át ala kí tás so rán szük sé ges sé vált hely re ál lí tá si mun kák, fal fe lü let-kép zé sek anyag költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.1.5.10. Ol dal fa lak hõ- és víz szi ge te lõ bur ko lat tal tör té nõ kor sze rû sí té se

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írásoknak meg fe le lõ hõ szi ge te lés és/vagy víz szi ge te lés
mû sza ki ter ve zé se.
– Az ol dal fa lak kül sõ hõ szi ge te lé sé nek terv sze rin ti ki ala kí tá sa szük ség sze rint pá ra zá rás, ta ka ró-, illetve felületképzõ
ré teg ki ala kí tá sá val, és/vagy
– Víz szi ge te lõ bur ko lat terv sze rin ti ki ala kí tá sa fal szer ke ze tek bel sõ ol da lán, szük ség sze rint mos ha tó ki vi tel ben.
– Kül sõ ol dal fal szük ség sze rin ti csa pó esõ el le ni szi ge te lé sé nek ki épí té se.

EK – Ol dal fa lak hõ- és víz szi ge te lõ bur ko lat tal tör té nõ kor sze rû sí té sé hez terv sze rint szük sé ges épí té si anya gok be szer zé si
és be épí té si költ sé gei hely szín re szál lí tás sal.
– A meg lé võ bur ko lat szük ség sze rin ti bon tá sá nak mun kái az el szál lí tás sal.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.2.1.1. Kö tet len tar tá sú szar vas mar ha is tál ló ban pi he nõ bok szos tech no ló gia ki ala kí tá sa

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki és ál lat jó lé ti elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a
kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai ter ve zés.
– Az ott tar tóz ko dó ál la tok fa já nak, faj tá já nak, ko rá nak, iva rá nak, élet ta ni ál la po tá nak a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan
meg fe le lõ bok szos pi he nõ hely ki ala kí tás.
– A pi he nõ bok szos is tál ló ban az ál la tok kal érint ke zõ anya gok fe lü le tei meg fele lõen tisz tít ha tó ak, fer tõt le nít he tõ ek,
sé rü lé se ket nem okoz nak.
– A pa do zat sima, egyen le tes, de csú szás men tes.
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EK – Kö tet len tar tá sú szar vas mar ha is tál ló ban, a pi he nõ bok szos tech no ló gia, terv sze rin ti ki ala kí tá sá hoz a rész egy sé gek
(pél dá ul el vá lasz tó kor lá tok, mar tá ma szok stb.), anya gok be szer zé se, hely szín re szál lí tá sa.
– Kö tet len tar tá sú szar vas mar ha is tál ló ban bel sõ bon tá si, ta laj fel töl té si, épí tés-elõ ké szí té si mun kák, terv sze rint.
– Be ton és vas be ton mun kák költ sé gei.
– Fém pi he nõ box-el vá lasz tók be épí té si költ sé gei.
– Is tál ló kül sõ és bel sõ vi lá gí tás ki vi te le zé si költ sé gei.
– Pi he nõ bok szos pi he nõ tér ki ala kí tá si költ sé gei.
– Üzem be he lye zé si, és be ta ní tá si költ sé gek.
– Az ete tõ út, a köz le ke dõ fe lü le tek gu mi szõ nyeg gel való fe dé si mun ká i nak anyag költ sé ge.
– Te hén mat ra cok be szer zé si költ sé ge.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.2.1.2. Egye di, il let ve cso por tos el he lye zést biz to sí tó bor júket re cek te le pí té se

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó ál lat jó lé ti elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó mû sza ki do ku men tá ció.
– Az el he lye zést biz to sí tó bor jú ket rec a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg kell, hogy fe lel jen a vo nat ko zó ál lat jó lé ti
elõ írásoknak.
– Az el he lye zést biz to sí tó bor jú ket re cek el he lye zé se, ki ala kí tá sa biz to sít sa azt, hogy a ben nük lévõ bor jak lát has sák
faj tár sa i kat.
– A ket rec csa pa dék tól és az idõ já rá si vi szon tag sá gok tól védõ pi he nõ tér rel kell, hogy ren del kez zen.
– A ket rec te rü le tén kép zõ dõ trá gya lé, tej vagy csa pa dék el ve ze té sét vagy el szi vá r gá sát biz to sí tó tech no ló gia
ki ala kí tá sa.

EK – Az el he lye zést biz to sí tó, te le pí tett bor jú ket re cek hez kül sõ tér vi lá gí tás ké szí té si mun ká i nak anyag költ sé gei, terv
sze rint.
– Az el he lye zést biz to sí tó, te le pí tett bor jú ket re cek hez kö ze li víz vé te li le he tõ ség biz to sí tá si mun ká i nak anyag költ sé gei,
terv sze rint.
– Az el he lye zést biz to sí tó bor jú ket re cek te le pí té sé hez, a terv sze rint szük sé ges épí té si anya gok be szer zé se, hely szín re
szál lí tás sal, ki vi te le zé si mun kák költ sé gei.
– Te rep ren de zé si, bon tá si és föld mun kák vég zé si mun kák terv sze rint, a bon tá si anya gok el szál lí tá sá val.
– Az el he lye zést biz to sí tó bor jú ket re cek, rész egy sé gek, va la mint a terv sze rint szük sé ges anya gok be szer zé si és
be épí té si költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.2.1.3. Egye di ko ca- és kan ál lá sok be épí té se

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó ál lat vé del mi elõ írásoknak meg fe le lõ tech no ló gi ai ter ve zés.
– Az egye di fé rõ he lyek nek az ál lat jó lé ti elõ írásoknak a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ ki ala kí tá sa.
– Az ál lá sok ál la tok kal érint ke zõ anya ga i nak fe lü le tei meg fele lõen tisz tít ha tó ak, fer tõt le nít he tõ ek, sé rü lé se ket nem
okoz nak.
– Az ál la tok ki tö ré sét ki zá ró, szi lárd sá gi lag meg fe le lõ ka rám ele mek és rög zí té si meg ol dá sok.

EK – Az egye di ko ca ál lá sok, illetve kankutricák be szer zé si, szál lí tá si és be épí té si költ sé gei.
– A víz- és ta kar mány el lá tás csat la koz ta tá sá hoz szük sé ges sze re lé si anya gok be szer zé se és be épí té se.
– A be épí tés hez szük sé ges la ka tos és kõ mû ves mun kák költ sé gei.
– A be ren de zé sek tech no ló gi ai és ál lat vé del mi el len õr zé sé nek ál lat or vo si díja.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.2.1.4. Fi az ta tó kut ri cák be épí té se

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó ál lat jó lé ti elõ írásoknak meg fe le lõ tech no ló gi ai ter ve zés.
– Hi gi é ni kus tar tá si kö rül mé nye ket biz to sí tó fi az ta tó kut ri cák be épí té se is tál ló épü let be
 = a ko cák ta kar mány- és víz el lá tá sá nak meg ol dá sá val,
 = meg fe le lõ moz gást biz to sí tó szo rí tó ele mek kel,
 = a ma la cok ki egé szí tõ ta kar mány- és víz el lá tá sá nak meg ol dá sá val, me cha ni kai vé del mé nek biz to sí tá sá val,
 = a ma la cok kü lön hõ vé del mé nek, illetve hõpótlásának biz to sí tá sá val,
 = a kut ri ca szer ke zet ál lat vé del mi el len õr zé sé vel.

EK – A fi az ta tó kut ri cák be szer zé si és sze re lé si költ sé gei.
– A ta kar mány- és víz el lá tás csat la koz ta tás anya ga i nak be szer zés, be épí tés költ sé gei.
– A hõ vé de lem és -pót lás, va la mint a vil la mos csat la koz ta tás anya ga i nak be szer zé si és ki vi te le zé si költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.
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2.2.2.1.5. Rács pad ló, ma lac utó ne ve lõ bat té ri ák ki ala kí tá sá hoz ket re cek be épí té se

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó ál lat jó lé ti elõ írásoknak meg fe le lõ ma lac utó ne ve lõ bat té ri ák
be épí té sé nek tech no ló gi ai ter ve zé se.
– Hi gi é ni kus tar tá si kö rül mé nye ket biz to sí tó ma lac utó ne ve lõ bat té ri ák be épí té se is tál ló épü let be
 = a ma la cok ta kar mány- és víz el lá tá sá nak meg ol dá sá val,
 = a bat té ria szer ke ze té nek ál lat vé del mi el len õr zé sé vel.

EK – A ma lac ne ve lõ bat té ri ák be szer zé si és be épí té si költ sé gei.
– A ta kar mány- és víz el lá tás csat la koz ta tás ki vi te le zé si költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.2.1.6. Több szin tes ket re ces to jó há zi tech no ló gia te le pí té se be épí tett ete tõ- és ita tóbe ren de zé sek kel

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai ter ve zés.
– A ket re ces be ren de zés el lá tá sá hoz szük sé ges, a vil la mos biz ton ság tech ni kai kö ve tel mé nye ket iga zol tan ki elé gí tõ
vil la mos csat la ko zá si pont ki épí té se az is tál ló ban.
– A ket re ces be ren de zés el lá tá sá hoz szük sé ges, az ál la tok fi zi o ló gi ai igé nye i nek meg fe le lõ, friss ivó vi zet szol gál ta tó
csat la ko zá si pont ki épí té se az is tál ló ban.
– Az ál lat jó lé ti elõ írásoknak a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ, fel ja ví tott rend sze rû ket re ces to jó há zi
be ren de zés te le pí té se a vég da ra bok kal.
– A ter melt to já sok szennye zés- és tö rés men tes gyûj té sé re szol gá ló sor vé gi to jás gyûj tõ egy ség (ele vá tor, ke reszt irá nyú
ki hor dó) be épí té se.

EK – A ket re ces to jó há zi tech no ló gia ele me i nek be szer zé se hely szín re szál lí tás sal és be épí té se.
– A víz táp ve ze ték ki épí té sé hez szük sé ges anya gok be szer zé se, be épí té se.
– A vil la mos táp ve ze té kek anya ga i nak be szer zé se, be épí té se.
– Gé pé sze ti sze re lõ mun kák el vég zé se, be sza bá lyo zá sok költ sé gei.
– Üzem be he lye zés, pró ba üzem, a ke ze lõk ok ta tá sá nak költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.2.1.7. Ket re ces jér ce ne ve lõ tech no ló gia te le pí té se be épí tett ete tõ- és ita tó be ren de zé sek kel

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai ter ve zés.
– A ket re ces be ren de zés el lá tá sá hoz szük sé ges, a vil la mos biz ton ság tech ni kai kö ve tel mé nye ket iga zol tan ki elé gí tõ
vil la mos csat la ko zá si pont ki épí té se az is tál ló ban.
– A ket re ces be ren de zés el lá tá sá hoz szük sé ges, az ál la tok fi zi o ló gi ai igé nye i nek meg fe le lõ, friss ivó vi zet szol gál ta tó
csat la ko zá si pont ki épí té se az is tál ló ban.
– Az ál lat jó lé ti elõ írásoknak a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ ket re ces jér ce ne ve lõ be ren de zés te le pí té se a
ta kar mány ki osz tó-, ete tõ- és ita tó be ren de zé sek kel, a trá gya sza la gok kal és a vég da ra bok kal.

EK – A jér ce ne ve lõ ket rec ele me i nek be szer zé se a hely szín re szál lí tás sal, be épí té se.
– A víz táp ve ze ték anya ga i nak be szer zé se és ki épí té se.
– A vil la mos táp ve ze té kek anya ga i nak be szer zé se, ki épí té se.
– Gé pé sze ti sze re lõ mun kák el vég zé se, be sza bá lyo zá sok költ sé gei.
– Üzem be he lye zés, pró ba üzem, a ke ze lõk ok ta tá sá nak költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.2.1.8. Ket re ces kis ál lat tar tó tech no ló gia te le pí té se be épí tett ete tõ- és ita tó be ren de zé sek kel

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai ter ve zés.
– A ket re ces be ren de zés el lá tá sá hoz szük sé ges, a vil la mos biz ton ság tech ni kai kö ve tel mé nye ket iga zol tan ki elé gí tõ
vil la mos csat la ko zá si pont ki épí té se az is tál ló ban.
– A ket re ces be ren de zés el lá tá sá hoz szük sé ges, az ál la tok fi zi o ló gi ai igé nye i nek meg fe le lõ, friss ivó vi zet szol gál ta tó
csat la ko zá si pont ki épí té se az is tál ló ban.
– Az ál lat jó lé ti elõ írásoknak a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ ket re ces kis ál lat tar tó be ren de zés te le pí té se az
ete tõ- és ita tó be ren de zé sek kel (el le tõ lá dá val), trá gya sza lag gal vagy trá gya tál cá val.

EK – A ket re ces kis ál lat tar tó be ren de zés ele me i nek be szer zé se a hely szín re szál lí tás sal, be épí té se.
– A víz táp ve ze ték anya ga i nak be szer zé se és ki épí té se.
– A vil la mos táp ve ze té kek anya ga i nak be szer zé se, ki épí té se.
– Gé pé sze ti sze re lõ mun kák el vég zé se, be sza bá lyo zá sok költ sé gei.
– Üzem be he lye zés, pró ba üzem, a ke ze lõk ok ta tá sa.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.
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2.2.2.1.9. To jás gyûj tõ sza la gos, au to ma ti kus to jó fész kek te le pí té se ete tõ- és ita tó be ren de zé sek kel

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai ter ve zés.
– Az ál la tok fi zi o ló gi ai igé nye i nek meg fe le lõ, friss ivó vi zet szol gál ta tó csat la ko zá si pont ki épí té se az is tál ló ban.
– Az ál la tok szá má ra nyu godt to já si kö rül mé nye ket biz to sí tó, könnyen tisz tít ha tó és fer tõt le nít he tõ, sé rü lést nem oko zó
to jó fész kek te le pí té se (a ki zá ró szer ke zet tel, hossz irá nyú to jás gyûj tõ sza lag gal, rács pad lós fel já ró val).
– A bár mely ál lat szá má ra meg fe le lõ hoz zá fé rést biz to sí tó táp lál ko zást le he tõ vé tevõ, könnyen tisz tít ha tó ete tõ so rok
te le pí té se.
– A bár mely ál lat szá má ra meg fe le lõ hoz zá fé rést biz to sí tó ivást le he tõ vé tevõ, könnyen tisz tít ha tó ita tó so rok te le pí té se.
– Az ál lat jó lé ti elõ írásoknak a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ tech no ló gia ki ala kí tá sa.

EK – A tech no ló gia ele me i nek be szer zé se a hely szín re szál lí tás sal, be épí té se.
– A víz táp ve ze ték anya ga i nak be szer zé se és ki épí té se.
– A vil la mos táp ve ze té kek anya ga i nak be szer zé se, ki épí té se.
– Gé pé sze ti sze re lõ mun kák el vég zé se, be sza bá lyo zá sok költ sé gei.
– Üzem be he lye zés, pró ba üzem, a ke ze lõk ok ta tá sa.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.2.1.10. Al ter na tív, ma dár ház tí pu sú to jó te le pi tech no ló gia ki ala kí tá sa to jó fész kek kel és ülõ ru dak kal

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai ter ve zés.
– A ket re ces be ren de zés el lá tá sá hoz szük sé ges, a vil la mos biz ton ság tech ni kai kö ve tel mé nye ket iga zol tan ki elé gí tõ
vil la mos csat la ko zá si pont ki épí té se az is tál ló ban.
– A ket re ces be ren de zés el lá tá sá hoz szük sé ges, az ál la tok fi zi o ló gi ai igé nye i nek meg fe le lõ, friss ivó vi zet szol gál ta tó
csat la ko zá si pont ki épí té se az is tál ló ban.
– Az ál lat jó lé ti elõ írásoknak a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ ma dár ház tí pu sú to jó há zi be ren de zés te le pí té se
a to jó fész kek kel, az ülõ ru dak kal, ka pir gá ló tér rel, a trá gya gyûj tõ és ki hor dó be ren de zés sel.
– A ter melt to já sok szennye zés- és tö rés men tes gyûj tés re szol gá ló to jás gyûj tõ egy ség (ele vá tor, ke reszt irá nyú
ki hor dó) be épí té se.

EK – A tech no ló gia ele me i nek be szer zé se a hely szín re szál lí tás sal, be épí té se.
– A víz táp ve ze ték anya ga i nak be szer zé se és ki épí té se.
– A vil la mos táp ve ze té kek anya ga i nak be szer zé se, ki épí té se.
– Gé pé sze ti sze re lõ mun kák el vég zé se, be sza bá lyo zá sok költ sé gei.
– Üzem be he lye zés, pró ba üzem, a ke ze lõk ok ta tá sa.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.2.1.11. Fi xen te le pí tett, el he lye zés re, el ke rí tés re, ál lat vá lo ga tás ra, ke ze lés re al kal mas el vá lasz tó re ke szek, egye di vagy cso por tos
bo xok, kut ri cák ki ala kí tá sa fá ból vagy be ton ból, is tál lón be lül

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai ter ve zés.
– Szi lárd sá gi lag meg fe le lõ rög zí tés ki ala kí tá sa a tér el vá lasz tó ele mek, kut ri cák be épí té sé hez.
– Éles szé le ket, ki emel ke dé se ket nem tar tal ma zó, meg fele lõen tisz tít ha tó és fer tõt le nít he tõ tér el vá lasz tó ele mek
be épí té se. Az ál lat tal érint ke zõ fe lü le tek nem ké szül het nek az ál lat egész sé gé re ká ros anyag ból.
– Biz ton sá gos (ki nyíl ódást ki zá ró) és szi lárd sá gi lag meg fe le lõ zár szer ke zet tel el lá tott aj tók és ka puk be épí té se.
– Az ál lat jó lé ti elõ írásoknak a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ tech no ló gia ki ala kí tá sa.

EK – Az ál la tok ré szé re be épí ten dõ re ke szek, bo xok, kut ri cák szer ke ze ti és sze re lé si anya ga i nak be szer zé se hely szín re
szál lí tás sal.
– A be épí tés hez kap cso ló dó épí té sze ti és sze re lé si mun kák anyag költ sé gei.
– A be ren de zé sek tech no ló gi ai és ál lat vé del mi el len õr zé sé nek ál lat or vo si díja.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.2.1.12. Fi xen te le pí tett, el he lye zés re, el ke rí tés re, ál lat vá lo ga tás ra, ke ze lés re al kal mas el vá lasz tó re ke szek, egye di vagy cso por tos
bok szok, kut ri cák ki ala kí tá sa mû anyag ból vagy fém bõl, is tál lón be lül

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti
ter ve zés, en ge dé lyez te tés.
– Szi lárd sá gi lag meg fe le lõ rög zí tés ki ala kí tá sa a tér el vá lasz tó ele mek, kut ri cák be épí té sé hez.
– Éles szé le ket, ki emel ke dé se ket nem tar tal ma zó, meg fele lõen tisz tít ha tó és fer tõt le nít he tõ tér el vá lasz tó ele mek
be épí té se. Az ál lat tal érint ke zõ fe lü le tek nem ké szül het nek az ál lat egész sé gé re ká ros anyag ból.
– Biz ton sá gos (ki nyíl ódást ki zá ró) és szi lárd sá gi lag meg fe le lõ zár szer ke zet tel el lá tott aj tók és ka puk be épí té se.
– Az ál lat jó lé ti elõ írásoknak a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ tech no ló gia ki ala kí tá sa.

2007/112. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 8361



EK – Az ál la tok ré szé re be épí ten dõ re ke szek, bo xok, kut ri cák szer ke ze ti és sze re lé si anya ga i nak be szer zé se hely szín re
szál lí tás sal, be épí té se.
– A be épí tés hez kap cso ló dó épí té sze ti és sze re lé si mun kák anyag költ sé gei.
– A be ren de zé sek tech no ló gi ai és ál lat vé del mi el len õr zé sé nek ál lat or vo si díja.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.2.2.1. Ven ti lá to rok a tar tó ke ret tel, illetve kürtõkkel, szel lõz te téssza bály zók be épí té se mes ter sé ges szel lõz te tés hez

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki és ál lat jó lé ti elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a
kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés.
– A pon tos il lesz tést és meg fe le lõ szi lárd sá gú rög zí tést biz to sí tó épí té sze ti át ala kí tá sok, be épí ten dõ egy sé gek he lyé nek
terv sze rin ti ki ala kí tá sa.
– Vil la mos sá gi biz ton sá gi elõ írásoknak iga zol tan meg fe le lõ táp ve ze ték szak sze rû be épí té se, a kap cso ló szek ré nyek kel,
biz to sí ték há zak kal.
– Az ál la tok szá má ra a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ szel lõ zést biz to sí tó, – a mé re te zés nek meg fe le lõ
lég tel je sít mé nyû – a szük sé ges vé dõ bur ko lat tal el lá tott, érin tés vé del mi leg iga zol tan meg fe le lõ ven ti lá to rok, to váb bá
szel lõz te tést sza bály zó elekt ro ni kák be sze re lé se a tar to zé kok kal (tar tó-, rög zí tõ szer ke ze tek, klí ma pa ra mé ter ér zé ke lõk
stb.) együtt.
– El len õr zés sel egy be kö tött üzem be he lye zés.

EK – A lég tech ni kai be ren de zé sek be szer zé se hely szín re szál lí tás sal.
– A terv sze rin ti bon tá sok a tör me lék el szál lí tá sá val.
– Az át ala kí tá sok épí té sze ti mun ká i nak anyag költ sé gei.
– A be ren de zé sek gé pé sze ti és vil la mos sze re lé si anya ga i nak be szer zé se, be épí té se.
– A funk ci o ná lis el len õr zés, be sza bá lyo zás díja.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.2.2.2. Lég csa tor nák, ál mennye zet, illetve kürtõk, lég be ej tõk be épí té se a moz ga tó, ve zér lõ szer ke zet tel

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés.
– A pon tos il lesz tést és meg fe le lõ szi lárd sá gú rög zí tést biz to sí tó épí té sze ti át ala kí tá sok, be épí ten dõ egy sé gek he lyé nek
terv sze rin ti ki ala kí tá sa.
– Vil la mos sá gi biz ton sá gi elõ írásoknak iga zol tan meg fe le lõ táp ve ze ték szak sze rû be épí té se, a kap cso ló szek ré nyek kel,
biz to sí ték há zak kal.
– Az ál la tok szá má ra a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ szel lõ zést biz to sí tó, – a mé re te zés nek meg fe le lõ
lég tel je sít mé nyû – a szük sé ges vé dõ bur ko lat tal el lá tott, érin tés vé del mi leg meg fe le lõ ven ti lá to rok, to váb bá szel lõz te tést
sza bály zó elekt ro ni kák be sze re lé se a tar to zé kok kal (tar tó-, rög zí tõ szer ke ze tek, klí ma pa ra mé ter ér zé ke lõk stb.) együtt.
– El len õr zés sel egy be kö tött üzem be he lye zés.

EK – A lég tech ni kai be ren de zé sek be szer zé se hely szín re szál lí tás sal.
– A terv sze rin ti bon tá sok a tör me lék el szál lí tá sá val.
– Az át ala kí tá sok épí té sze ti mun ká i nak anyag költ sé gei.
– A be ren de zé sek gé pé sze ti és vil la mos sze re lé si anya ga i nak be szer zé se, be épí té se.
– A funk ci o ná lis el len õr zés, be sza bá lyo zás díja.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.2.2.3. Moz gat ha tó ol dal fal be épí té se ve zér lés sel együtt, ter mé sze tes szel lõ zés hez

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.
– Vil la mos sá gi biz ton sá gi elõ írásoknak iga zol tan meg fe le lõ táp ve ze ték szak sze rû be épí té se, a kap cso ló szek ré nyek kel,
biz to sí ték há zak kal.
– Ol dal fal füg gönyt moz ga tó-meg haj tó szer ke zet (haj tó mû ves mo tor + me cha niz mus) terv sze rin ti be épí té se.
– Az ál la tok szá má ra a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ szel lõ zést biz to sí tó ter mé sze tes szel lõ zé si rend szer,
ol dal fal nyi tá sát sza bály zó elekt ro ni ká nak terv sze rin ti be sze re lé se a tar to zé kok kal (tar tó- és rög zí tõ szer ke ze tek,
klí ma pa ra mé ter ér zé ke lõk stb.) együtt.
– El len õr zés sel egy be kö tött üzem be he lye zés.
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EK – Moz gat ha tó ol dal fal ve zér lés pót ló la gos be épí tés hez, a terv sze rint szük sé ges anya gok (pél dá ul vil lany sze re lé si
anya gok, me cha ni kus sze re lé si anya gok stb.) és ve zér lé si rész egy sé gek (pél dá ul haj tó mû ves mo tor, szél ér zé ke lõ,
esõ ér zé ke lõ stb.) be szer zé se (azok hely szín re szál lí tá sá val), be épí té se.
– A pon tos il lesz tést és meg fe le lõ szi lárd sá gú rög zí tést biz to sí tó épí té sze ti át ala kí tá sok, illetve a be épí ten dõ egy sé gek
he lye ki ala kí tá sá nak anyag költ sé gei.
– A moz gat ha tó ol dal falve zér lés pót ló la gos be épí té sé hez a rész egy sé gek, va la mint a terv sze rint szük sé ges anya gok
be szer zé se, be épí té si költ sé gei.
– Üzem be he lye zé s, a dol go zók ok ta tá si mun ká i nak költ sé ge.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.2.2.4. Is tál ló ba te le pí tett, ál la tok kom fort ját ja ví tó ven ti lá to rok, hû tõ rend sze rek, pá rá sí tók, ned ve sí tõk, szag ta la ní tó és
le ve gõ op ti ma li zá ló be ren de zé sek be épí té se a ve zér lõ mo dul lal

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai ter ve zés.
– Vil la mos sá gi biz ton sá gi elõ írásoknak iga zol tan meg fe le lõ táp ve ze ték szak sze rû be épí té se, a kap cso ló szek ré nyek kel,
biz to sí ték há zak kal.
– A mû kö dést biz to sí tó víz há ló zat há ló za ti táp csat la ko zá sá nak vagy zárt rend szer ese tén szi vattyús víz há ló za tá nak
ki épí té se (szû rõk kel, nyo más csök ken tõ vel, illetve víztartállyal).
– Az ál la tok kom fort ját ja ví tó klí ma tech ni kai esz kö zök (ven ti lá to rok, hû tõ pa ne lek, pá rá sí tók, ned ve sí tõk, víz szi vattyú),
to váb bá azok ve zér lõ egy sé ge i nek be épí té se a tar tó-, rög zí tõ szer ke ze tek kel együtt.
– El len õr zés sel egy be kö tött üzem be he lye zés.

EK – Is tál ló ba te le pí tett, ál la tok kom fort ját ja ví tó ven ti lá to rok, hû tõ rend sze rek, pá rá sí tók, ned ve sí tõk be épí té sé hez, a terv
sze rint szük sé ges anya gok (pél dá ul vil lany sze re lé si anya gok, me cha ni kus sze re lé si anya gok stb.) és rész egy sé gek
(pél dá ul ven ti lá to rok, hû tõ rend sze rek, pá rá sí tók, ned ve sí tõk, ve zér lõk stb.) be épí té se.
– A pon tos il lesz tést és meg fe le lõ szi lárd sá gú rög zí tést biz to sí tó épí té sze ti át ala kí tá sok, illetve a be épí ten dõ egy sé gek
he lye ki ala kí tá sá nak anyag költ sé gei.
– Az is tál ló ba te le pí ten dõ, ál la tok kom fort ját ja ví tó mû sza ki meg ol dá sok be épí té sé hez a rész egy sé gek, va la mint a terv
sze rint szük sé ges anya gok be épí té si, sze re lé si mun kái.
– Üzem be he lye zé s, a dol go zók ok ta tá si mun ká i nak költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.2.3.1. Elekt ro mos üze mû su gár zó fû tõ be ren de zé sek be épí té se

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai ter ve zés.
– Vil la mos sá gi biz ton sá gi elõ írásoknak iga zol tan meg fe le lõ táp ve ze ték szak sze rû ki épí té se a fo gyasz tók hoz a
kap cso ló szek rénnyel, biz to sí ték ház zal az is tál ló ban.
– Az ál la tok szá má ra tech no ló gi a i lag szük sé ges hõ mér sék le tet su gár zás sal biz to sí tó egy vagy több, a vil la mos
biz ton ság tech ni kai elõ írásoknak meg fe le lõ fû tõ be ren de zés be épí té se.

EK – Az elekt ro mos üze mû su gár zó-fû tõ be ren de zé sek be szer zé se, be épí té se.
– A gé pé sze ti és vil la mos sze re lé si anya gok be szer zé se, be épí té se.
– Vil la mos biz ton ság tech ni kai el len õr zés díja.
– Sze re lé si mun kák re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ sé ge.

2.2.2.3.2. Gáz üze mû su gár zó fû tõk és fe ke te su gár zó be ren de zé sek be épí té se

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai ter ve zés.
– A gáz biz ton sá gi elõ írásoknak iga zol tan meg fe le lõ táp ve ze ték szak sze rû ki épí té se a fo gyasz tók hoz a biz ton sá gi
ele mek kel, az is tál ló ban.
– A su gár zó fû tõ be ren de zé sek biz ton sá gos rög zí té si pont ja i nak ki épí té se.
– Az ál la tok szá má ra tech no ló gi a i lag szük sé ges hõ mér sék le tet su gár zás sal biz to sí tó egy vagy több, a gáz tech ni kai,
illetve tüzeléstechnikai biz ton sá gi elõ írásoknak meg fe le lõ fû tõ be ren de zés be épí té se.
– Su gár zó fû tõ be ren de zé sek iga zol tan szak sze rû fel sze re lé se és csat la koz ta tá sa a gáz há ló zat ra.

EK – A tech no ló gia ele me i nek be szer zé se, be épí té se.
– A gáz táp ve ze ték anya ga i nak be szer zé se és ki épí té se.
– Gé pé sze ti sze re lõ mun kák el vég zé se, be sza bá lyo zá sok költ sé gei.
– Üzem be he lye zés, pró ba üzem költ sé gei.
– A ke ze lõk biz ton ság tech ni kai ok ta tá sá nak költ sé gei.
– Sze re lé si mun kák re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ sé ge.
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2.2.2.3.3. Gáz üze mû ka zá nok és a kap cso ló dó fû té si rend szer be épí té se

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.
– Az ál la tok szá má ra az is tál ló ban a tech no ló gi a i lag op ti má lis hõ mér sék le tet biz to sí tó, a biz ton sá gi elõ írásoknak
iga zol tan meg fe le lõ fû tõ rend szer.
– A gáz biz ton sá gi elõ írásoknak iga zol tan meg fe le lõ táp ve ze ték szak sze rû ki épí té se a fo gyasz tó hoz a biz ton sá gi
ele mek kel az is tál ló ban.
– A fû té si rend szer fel- és után töl té sét biz to sí tó víz há ló za ti táp csat la ko zá sá nak szak sze rû ki épí té se az is tál ló ban.
– Az elõ írásoknak iga zol tan meg fe le lõ ké mény ki épí té se a ka zán hoz.
– A fû tõ rend szer ele me i nek be ren de zé sek biz ton sá gos rög zí té si pont ja i nak ki épí té se.
– Az ál la tok szá má ra a tech no ló gi a i lag op ti má lis hõ mér sék le ti zóna biz to sí tá sá hoz szük sé ges fû tõ ele mek (ra di á to rok) és 
a csõ ve ze ték-há ló zat szak sze rû fel sze re lé se, be épí té se.
– Gáz üze mû ka zán szak sze rû fel sze re lé se és csat la koz ta tá sa a fû té si rend szer hez, a ké mény hez és a gáz há ló zat ra.

EK – A fû tés-tech no ló gia be ren de zé se i nek be szer zé se, be épí té se.
– A gáz sze re lés (táp ve ze ték ki épí tés) anya ga i nak be szer zé se, be épí té se.
– A gé pé sze ti sze re lõ mun kák anya ga i nak be szer zé se, be épí té se.
– A gáz el lá tó rend szer biz ton ság tech ni kai el len õr zé sé nek díja.
– Üzem be he lye zés, be sza bá lyo zá sok díja.
– A ke ze lõk biz ton ság tech ni kai ok ta tá sa.
– Sze re lé si mun kák re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ sé ge.

2.2.2.3.4. Meg úju ló ener gia hor do zót hasz no sí tó ka zá nok, nap kol lek to rok és a kap cso ló dó fû té si rend szer be épí té se

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.
– A meg úju ló ener gia hor do zó köz vet len fel hasz ná lás elõt ti zárt terû tá ro lá sá hoz szük sé ges he lyi ség vagy tér rész
ki ala kí tá sa a ka zán he lyi ség hez kap cso ló dó an, a tü ze lõ anyag be táp lá lás meg ol dá sá val.
– A fû té si rend szer fel- és után töl té sét biz to sí tó víz há ló za ti táp csat la ko zá sá nak szak sze rû ki épí té se az is tál ló ban.
– Az elõ írásoknak iga zol tan meg fe le lõ ké mény ki épí té se a ka zán hoz.
– A fû tõ rend szer ele me i nek be ren de zé sek biz ton sá gos rög zí té si pont ja i nak ki épí té se.
– Az ál la tok szá má ra a tech no ló gi a i lag op ti má lis hõ mér sék le ti zóna biz to sí tá sá hoz szük sé ges fû tõ ele mek (ra di á to rok) és 
a csõ ve ze ték-há ló zat szak sze rû sze re lé se, ki épí té se.
– Meg úju ló ener gia hor do zót hasz no sí tó ka zán (a táp lá ló rész egy ség gel együtt) szak sze rû fel sze re lé se és csat la koz ta tá sa
a fû té si rend szer hez, a ké mény hez.
– Üzem be he lye zés, a mû kö dés el len õr zé se a dol go zók ok ta tá sá val.

EK – A fû tés-tech no ló gia be ren de zé se i nek be szer zé se hely szín re szál lí tás sal, be épí té se.
– A tü ze lõ anyag tá ro lás, be táp lá lás anya ga i nak, rész egy sé ge i nek be szer zé se, be épí té se.
– A gé pé sze ti sze re lõ mun kák anya ga i nak be szer zé se, be épí té se.
– A tü ze lõ rend szer funk ci o ná lis és biz ton sá gi el len õr zé sé nek díja.
– Üzem be he lye zés, be sza bá lyo zá sok díja.
– Sze re lé si mun kák re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ sé ge.

2.2.2.3.5. Gáz üze mû hõ lég fú vók be épí té se

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai ter ve zés.
– A gáz biz ton sá gi elõ írásoknak iga zol tan meg fe le lõ táp ve ze ték szak sze rû ki épí té se a fo gyasz tók hoz a biz ton sá gi
ele mek kel, az is tál ló ban.
– A hõ lég fú vó fû tõ be ren de zé sek biz ton sá gos rög zí té si pont ja i nak ki épí té se.
– Az ál la tok szá má ra tech no ló gi a i lag op ti má lis hõ mér sék le tet biz to sí tó hõ lég fú vó fû tõ be ren de zé sek szak sze rû
fel sze re lé se és csat la koz ta tá sa a gáz há ló zat ra.

EK – A tech no ló gia ele me i nek be szer zé se, be épí té se.
– A gáz táp ve ze ték anya ga i nak be szer zé se és ki épí té se.
– A vil la mos táp ve ze té kek anya ga i nak be szer zé se, ki épí té se.
– Üzem be he lye zés, pró ba üzem költ sé gei.
– A ke ze lõk biz ton ság tech ni kai ok ta tá sá nak díja.
– Sze re lé si mun kák re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ sé ge.
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2.2.2.4.1. Saj tá ros vagy tej ve ze té kes fe jõ rend szer ki ala kí tá sa

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó
tech no ló gi ai ter ve zés.
– Az élel mi szer -hi gi é ni ai kö ve tel mé nye ket ki elé gí tõ mo sá si és tisz tí tá si le he tõ sé ge ket ma gá ban fog la ló ké szü lé kek.
– Vá ku um szi vattyú, sza bá lyo zott nyo más szin tû vá ku um ve ze ték ki épí té se.
– Az ál lo mány tõgy mé re té hez meg vá lasz tott, kel lõ en ru gal mas, sima tisz tít ha tó fe lü le tû fe jõ gu mit tar tal ma zó
fe jõ kely hek.
– Rozs da men tes anyag ból ké szí tett, jól tisz tít ha tó fe lü le tû saj tá ros fe jõ be ren de zés, il let ve ha son ló pa ra mé te rek kel
ren del ke zõ tej ve ze ték és át lát szó vá ku um ol dó.
– Üzem be he lye zés, a dol go zók ok ta tá sa.

EK – Saj tá ros vagy tej ve ze té kes fe jõ rend szer be épí té sé hez, a terv sze rint szük sé ges anya gok (pél dá ul vil lany sze re lé si
anya gok, me cha ni kus sze re lé si anya gok stb.) és rész egy sé gek (pél dá ul vá ku um szi vattyú, fe jõ ké szü lék, mo só ké szü lék,
mo só au to ma ta stb.) be szer zé se, be épí té se.
– A saj tá ros vagy tej ve ze té kes fe jõ rend szer meg épí té sé hez a rész egy sé gek, va la mint a terv sze rint szük sé ges anya gok
be épí té si, sze re lé si anya gai, ki vi te le zé si költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.2.4.2. So ros (tan dem), hal szál kás vagy po li gon (pa ra lel) fe jõ há zi fe jõ ál lá sok, süllyesz tett ke ze lõ fo lyo só val, au to ma ti ku san
mû köd te tett ka puk kal és szo rí tók kal, tej fo lyás-ér zé ke lõ vel, fe jõ ké szü lék-le ve võ au to ma ti ká val

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó
tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés.
– Az élel mi szer -hi gi é ni ai kö ve tel mé nye ket ki elé gí tõ mo sá si és tisz tí tá si le he tõ sé ge ket ma gá ban fog la ló mo só au to ma ta.
– Vá ku um szi vattyú, sza bá lyo zott nyo más szin tû vá ku um ve ze ték ki épí té se.
– Az ál lo mány tõgy mé re té hez meg vá lasz tott, kel lõ en ru gal mas, sima tisz tít ha tó fe lü le tû fe jõ gu mit tar tal ma zó
fe jõ kely hek, le ve võ au to ma ti ka.
– Rozs da men tes anyag ból ké szí tett, jól tisz tít ha tó fe lü le tû ren del ke zõ tej ve ze té kek a tej fo lyás-ér zé ke lõk kel.
– Sé rü lést nem oko zó ál lat te re lõ ka pu ele mek be épí té se.
– Üzem be he lye zés, a dol go zók ok ta tá sa.

EK – So ros (tan dem), hal szál kás vagy po li gon, pa ra lel fe jõ há zi fe jõ ál lá sok be épí té sé hez, a terv sze rint szük sé ges anya gok
(pél dá ul víz- és vil lany sze re lé si anya gok, me cha ni kus sze re lé si anya gok stb.) és rész egy sé gek (pél dá ul
vá ku um szi vattyú, fe jõ ké szü lék, mo só au to ma ta, ál lás szer ke zet, zsú fo ló ka pu stb.) be szer zé se és be épí té se, azok
hely szín re szál lí tá sá val.
– A so ros (tan dem), hal szál kás vagy po li gon, pa ra lel fe jõ há zi fe jõ ál lá sok meg épí té sé hez a rész egy sé gek, va la mint a terv 
sze rint szük sé ges anya gok be szer zé se, be épí té se.
– A fe jõ te rem ben, az ál lat ke ze lés hez, a szük sé ges spe ci á lis vi lá gí tás ki ala kí tá sá nak anyag költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.2.4.3. Moz gó pa do za tú (ka russzel) fe jõ ál lá sok, süllyesz tett ke ze lõ fo lyo só val, au to ma ti ku san mû köd te tett ka puk kal és szo rí tók kal,
tej fo lyás-ér zé ke lõ vel, fe jõ ké szü lék-le ve võ au to ma ti ká val

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó
tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés.
– Az élel mi szer -hi gi é ni ai kö ve tel mé nye ket ki elé gí tõ mo sá si és tisz tí tá si le he tõ sé ge ket ma gá ban fog la ló mo só au to ma ta.
– Vá ku um szi vattyú, sza bá lyo zott nyo más szin tû vá ku um ve ze ték ki épí té se.
– Az ál lo mány tõgy mé re té hez meg vá lasz tott, kel lõ en ru gal mas, sima tisz tít ha tó fe lü le tû fe jõ gu mit tar tal ma zó
fe jõ kely hek, le ve võ au to ma ti ka.
– Rozs da men tes anyag ból ké szí tett, jól tisz tít ha tó fe lü le tû ren del ke zõ tej ve ze té kek a tej fo lyás-ér zé ke lõk kel.
– Sé rü lést nem oko zó ál lat te re lõ ka pu ele mek be épí té se.
– Üzem be he lye zés, a dol go zók ok ta tá sa.

EK – Moz gó pa do za tú (ka russzel) fe jõ ál lá sok be épí té sé hez, a terv sze rint szük sé ges anya gok (pél dá ul víz- és
vil lany sze re lé si anya gok, me cha ni kus sze re lé si anya gok stb.) és rész egy sé gek be szer zé se (pél dá ul vá ku um szi vattyú,
fe jõ ké szü lék, mo só au to ma ta, moz gó pa do za tú ál lás szer ke zet, zsú fo ló ka pu stb.) és be épí té se, azok hely szín re
szál lí tá sá val.
– A moz gó pa do za tú (ka russzel) fe jõ ál lá sok meg épí té sé hez a rész egy sé gek, va la mint a terv sze rint szük sé ges anya gok
biz to sí tá sa.
– To váb bi fe jõ há zi be ren de zé sek terv sze rin ti anya ga i nak be szer zé se, be épí té se.
– A fe jõ te rem ben, az ál lat ke ze lés hez, a szük sé ges spe ci á lis vi lá gí tás terv sze rin ti ki vi te le zé sé nek anyag költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.
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2.2.2.4.4. Is tál ló ba te le pí tett, au to ma ti zált fe jõ ro bo tok kal fel sze relt fe jõ ál lá sok be épí té se, tej fo lyás-ér zé ke lõ vel, fe jõ ké szü lék-le ve võ
au to ma ti ká val

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó
tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés.
– Az élel mi szer -hi gi é ni ai kö ve tel mé nye ket ki elé gí tõ mo sá si és tisz tí tá si le he tõ sé ge ket ma gá ban fog la ló mo só au to ma ta.
– Vá ku um szi vattyú, sza bá lyo zott nyo más szin tû vá ku um ve ze ték ki épí té se.
– Az ál lo mány tõgy mé re té hez meg vá lasz tott, kel lõ en ru gal mas, sima tisz tít ha tó fe lü le tû fe jõ gu mit tar tal ma zó
fe jõ kely hek, le ve võ au to ma ti ka.
– Rozs da men tes anyag ból ké szí tett, jól tisz tít ha tó fe lü le tû ren del ke zõ tejve ze té kek a tej fo lyás-ér zé ke lõk kel.
– Az ál la tok tõgy hely ze tét ér zé ke lõ, fe jõ ke hely fel he lye zõ au to ma ta ál lat azo no sí tó rend szer rel.
– A tej ter me lé si ada to kat gyûj tõ, re giszt rá ló szá mí tó gé pes rend szer.
– Üzem be he lye zés, a dol go zók ok ta tá sa.

EK – Is tál ló ba te le pít he tõ, au to ma ti zált fe jõ ro bo tok kal fel sze relt fe jõ ál lá sok be épí té sé hez, a terv sze rint szük sé ges anya gok
(pél dá ul víz- és vil lany sze re lé si anya gok, me cha ni kus sze re lé si anya gok stb.) és rész egy sé gek (pél dá ul
vá ku um szi vattyú, fe jõ ké szü lék, mo só au to ma ta, ál lás szer ke zet, ab rak ada go ló, au to ma ti kus tõgy tisz tí tó, ro bot kar
stb.) be szer zé se, be épí té se, azok hely szín re szál lí tá sá val.
– Is tál ló ba te le pí ten dõ, au to ma ti zált fe jõ ro bo tok kal fel sze relt fe jõ ál lá sok meg épí té sé hez a rész egy sé gek, va la mint a terv 
sze rint szük sé ges anya gok biz to sí tá sa, be épí té se.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.2.5.1. Hû tõ vel és ke ve rõ vel sze relt, ket tõs falú, rozs da men tes acél ból ké szült, köz ve tett hû té si rend sze rû hût ve tá ro ló tar tá lyok
be épí té se

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó
tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés.
– A hût ve-tá ro ló tar tá lyok terv sze rin ti, a tej ház meg adott he lyén való gé pé sze ti fel sze re lé se.
– A tej be táp lá lás és ki tá ro lás be ren de zé se i nek terv sze rin ti sze re lé se.
– A tej hû tõ és tá ro ló rend szer hez a rész egy sé gek, va la mint a szük sé ges anya gok be épí té si, sze re lé si mun kái a terv
sze rint.
– Üzem be he lye zés, a dol go zók ok ta tá si mun kái.

EK – Hû tõ vel és ke ve rõ vel sze relt, ket tõs falú, rozs da men tes acél ból ké szült, köz ve tett hû té si rend sze rû hût ve tá ro ló
tar tá lyok be szer zé se, be épí té se, hely szín re szál lí tás sal.
– A hû tõk be épí té sé hez, a terv sze rint szük sé ges anya gok (pél dá ul víz- és vil lany sze re lé si anya gok, me cha ni kus
sze re lé si anya gok stb.) és rész egy sé gek (pél dá ul hû tõ agg re gát, hõ vissza nye rõ, mo só au to ma ta stb.) be szer zé se, be épí té se.
– A vil la mos csat la ko zá sok ki épí té sé nek anyag költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.2.5.2. Je ges víz zel mû köd te tett, hû tõ agg re gá tos (pil la nat hû tõ), rozs da men tes acél ból ké szí tett le me zes hûtõbe ren de zés be épí té se

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó
tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés.
– A tej hû tõ be ren de zés gé pé sze ti sze re lé si mun kái, be ál lí tá sa.
– A rend szer be il lesz tés hez szük sé ges anya gok (pél dá ul víz- és vil lany sze re lé si anya gok, me cha ni kus sze re lé si anya gok 
stb.) és rész egy sé gek be épí té se (pél dá ul hû tõ agg re gát, hõ vissza nye rõ, mo só au to ma ta).
– Vil la mos csat la ko zás ki épí té se, be kö té se.
– Üzem be he lye zés, a dol go zók ok ta tá si mun kái.

EK – A je ges víz zel mû köd te tett, hû tõ agg re gá tos, rozs da men tes acél ból ké szí tett le me zes hûtõ be ren de zés be szer zé se,
hely szín re szál lí tás sal.
– A hûtõ rend szer be il lesz té sé hez a terv sze rint szük sé ges ki vi te le zé si mun kák költ sé gei.
– A je ges vi zes tej hû té si rend szer meg épí té sé hez a rész egy sé gek, va la mint a terv sze rint szük sé ges sze re lé si anya gok
biz to sí tá sa, be épí té se.
– A vil la mos csat la ko zás ki épí tés anyag költ sé gei.
– Vil la mos biz ton sá gi vizs gá lat díja.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.
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2.2.2.5.3. Szi ge telt tej tá ro ló tar tá lyok, zárt rend sze rû tej szál lí tó be ren de zé sek, szi vattyúk, tej ve ze té kek lé te sí té se

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó
tech no ló gi ai és gé pé sze ti ter ve zés.
– A tej tá ro ló tar tá lyok el he lye zé se, sze re lé se, be ál lí tá sa a terv sze rint.
– A kap cso ló dó tej ve ze té kek, szi vattyúk fel sze re lé se, csat la koz ta tá sa a terv sze rint.
– A vil la mos csat la ko zá sok ki épí té se, be kö té sek a terv sze rint.
– Pró ba üzem, funk ci o ná lis el len õr zés.

EK – A szi ge telt tejtá ro ló tar tá lyok, zárt rend sze rû tejszál lí tó be ren de zé sek, szi vattyúk be szer zé se, be épí té se hely szín re
szál lí tás sal.
– A tej ve ze té kek be épí té sé hez, a terv sze rint szük sé ges anya gok (pél dá ul víz- és vil lany sze re lé si anya gok, me cha ni kus
sze re lé si anya gok stb.) biz to sí tá sa, be épí té se.
– Vil la mos biz ton sá gi el len õr zés díja.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.2.5.4. Sza bad té ri tej tá ro ló si lók te le pí té se

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó
tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés.
– A tej tá ro ló si lók sza bad té ri te le pí té sé hez, föld- és be to no zá si mun kák terv sze rin ti el vég zé se.
– A szi ge telt tej tá ro ló si lók, terv sze rint meg adott és elõ ké szí tett sza bad té ri he lyen való víz szint be ál lí tá sa.
– Üzem be he lye zés, a ke ze lõk ok ta tá sa.

EK – A sza bad té ri tej tá ro ló siló be ren de zé sek és ki egé szí tõ rész egy sé gek be szer zé se, hely szín re szál lí tás sal.
– A te le pí té sé hez, a terv sze rint szük sé ges anya gok (pél dá ul víz- és vil lany sze re lé si anya gok, me cha ni kus sze re lé si
anya gok stb.) biz to sí tá sa, be épí té se.
– A funk ci o ná lis el len õr zés és a vil la mos biz ton sá gi vizs gá lat díja.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.2.6.1. To jás osz tá lyo zó és -cso ma go ló (illetve tisz tí tó) be ren de zé sek be épí té se

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés.
– Vil la mos biz ton sá gi elõ írásoknak iga zol tan meg fe le lõ táp ve ze ték szak sze rû be épí té se, a kap cso ló szek ré nyek kel,
biz to sí ték há zak kal.
– A napi üzem me net hez szük sé ges anya gok (to jás tál cák, cso ma go ló anya gok stb.) szá má ra el kü lö ní tett tá ro ló tér
ki ala kí tá sa.
– A fo lya ma tos üzem biz to sí tá sá hoz szük sé ges át me ne ti kész ter mék tá ro ló tér ki ala kí tá sa az épü le ten, illetve termen
be lül.
– To jás osz tá lyo zó és -cso ma go ló (illetve tisz tí tó) be ren de zé sek terv sze rin ti szak sze rû be épí té se és vil la mos be kö té se.
– Üzem be he lye zés, pró ba üzem, a ke ze lõk ok ta tá sa.

EK – A tech no ló gia ele me i nek be szer zé se, be épí té se hely szín re szál lí tás sal.
– A vil la mos táp ve ze té kek anya ga i nak biz to sí tá sa, be épí té se.
– A víz táp ve ze ték anya ga i nak be szer zé se, be épí té se.
– Gé pé sze ti sze re lõ mun kák anya ga i nak biz to sí tá sa, be épí té se.
– A funk ci o ná lis el len õr zés és vil la mos biz ton sá gi vizs gá lat díja.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.2.6.2. Ke reszt irá nyú to jás gyûj tõ, -szál lí tó rend szer ki épí té se

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés.
– Vil la mos biz ton sá gi elõ írásoknak iga zol tan meg fe le lõ táp ve ze ték szak sze rû be épí té se, a kap cso ló szek ré nyek kel,
biz to sí ték há zak kal.
– A ter melt to já sok tö rés men tes, biz ton sá gos szál lí tá sát le he tõ vé tevõ, a ket rec so ro kat, illetve az épü le te ket össze kö tõ
to jás gyûj tõ és -szál lí tó sza la gok terv sze rin ti ki épí té se.
– Kül té ri to jás szál lí tás nál az idõ já rás ha tá sai és az ide gen ke zû ség el len védõ bur ko lat be sze re lé se a to jás szál lí tó
sza lag ra.
– Üzem be he lye zés, pró ba üzem.

EK – A tech no ló gia ele me i nek be szer zé se, be épí té se hely szín re szál lí tás sal.
– A vil la mos táp ve ze té kek anya ga i nak be szer zé se, ki épí té se.
– Gé pé sze ti sze re lõ mun kák, bur ko la tok anya ga i nak biz to sí tá sa, be épí té se.
– A funk ci o ná lis el len õr zés és vil la mos biz ton sá gi vizs gá lat díja.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.
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2.2.2.6.3. To jás vá lo ga tó, lám pá zó és kel te tõ be ren de zé sek be épí té se

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés.
– Vil la mos biz ton sá gi elõ írásoknak iga zol tan meg fe le lõ táp ve ze ték szak sze rû ki épí té se, a kap cso ló szek ré nyek kel,
biz to sí ték há zak kal.
– A napi üzem me net hez szük sé ges anya gok szá má ra el kü lö ní tett tá ro ló tér terv sze rin ti ki ala kí tá sa.
– A kel te tés re al kal mat lan to já sok kü lön vá lasz tá sá ra vá lo ga tó és lám pá zó be ren de zés terv sze rin ti be épí té se.
– El len õr zés sel egy be kö tött üzem be he lye zés.

EK – A tech no ló gia ele me i nek be szer zé se, be épí té se hely szín re szál lí tás sal.
– A víz táp ve ze ték anya ga i nak be szer zé se, be épí té se.
– A vil la mos táp ve ze té kek anya ga i nak be szer zé se, be épí té se.
– Gé pé sze ti sze re lõ mun kák anya ga i nak biz to sí tá sa, be épí té se.
– A funk ci o ná lis el len õr zés és vil la mos biz ton sá gi vizs gá lat díja.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.2.7.1. Vil la mos üze mû nyí ró be ren de zé sek te le pí té se

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó tech no ló gi ai és
épí té sze ti ter ve zés.
– A mû köd te tõ vil la mos há ló za ti csat la ko zás terv sze rin ti ki épí té se.
– Pró ba üzem, be ál lí tás, be ta ní tás el vég zé se.

EK – A vil la mos üze mû nyí ró be ren de zé sek ki épí tés hez, a terv sze rint szük sé ges anya gok (pél dá ul vil lany sze re lé si anya gok, 
me cha ni kus sze re lé si anya gok stb.) és rész egy sé gek (pél dá ul vá gó szer ke zet, mar ko lat, éle zõ ké szü lék, vil la mos mo tor
stb.), azok hely szín re szál lí tá sá val és be épí té sé vel.
– A vil la mos üze mû nyí ró be ren de zé sek meg épí té sé hez a rész egy sé gek, va la mint a terv sze rint szük sé ges anya gok
be szer zé se, be épí té se.
– Üzem be he lye zé s, a dol go zók ok ta tá si mun kái.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.2.8.1. Méz elõ ál lí tá sá ra al kal mas kap tárrend sze rek ki épí té se

MT – A méz ter me lés le he tõ sé ge i nek és ter me lõ te rü le te i nek meg fe le lõ tech no ló gia ter ve zé se.
– Az idõ já rás ha tá sá nak el len ál ló, a hi gi é ni kus ter me lést le he tõ vé tevõ kap tár rend sze rek te le pí té se.

EK – A kap tár rend szer ele me i nek be szer zé se, hely szín re szál lí tá sa.
– A kap tá rak te le pí té sé hez szük sé ges se géd anya gok be szer zé se.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.2.8.2. Hi gi é ni kus méz ki nye rõ és töl tõ-ki sze re lõ be ren de zé sek lé te sí té se

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írásoknak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó tech no ló gi ai
ter ve zés.
– A be ren de zés hi gi é ni kus mû kö dé sé hez szük sé ges tisz ta, meg fe le lõ épü let rész, hely ség ki ala kí tá sa, a tisz tít ha tó
bur ko la tok kal.
– Az élel mi szer -biz ton sá gi és -hi gi é ni ai kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ el sõd le ges méz fel dol go zó be ren de zé si ter vek
sze rin ti lé te sí té se.

EK – Méz ki nye rõ és töl tõ-ki sze re lõ be ren de zé sek be szer zé se, hely szín re szál lí tá sa.
– A fel dol go zó he lyi ség épí té sze ti át ala kí tá si mun ká la ta i nak anya gai.
– Gé pé sze ti és vil la mos sze re lé si anya gok biz to sí tá sa.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.
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A honvédelmi miniszter
35/2007. (VIII. 24.) HM

rendelete

a hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálat
létesítésérõl, módosításáról, megszüntetésérõl,
tartalmáról, valamint az integrált személyügyi

igazgatás és egységes nyilvántartás rendjérõl  szóló
10/2002. (III. 5.) HM rendelet módosításáról

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
287.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl
 szóló 2004. évi CV. tör vény 51.  §-ában meg ha tá ro zott fel -
adat kö röm ben el jár va az aláb bi a kat ren de lem el:

1.  §

A hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nai szol gá lat létesíté -
sérõl, mó do sí tá sá ról, meg szün te té sé rõl, tar tal má ról, va la -
mint az in teg rált sze mély ügyi igaz ga tás és egy sé ges nyil -
ván tar tás rend jé rõl  szóló 10/2002. (III. 5.) HM ren de let
(a továb biak ban: R.) 8.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

„8.  § Az egyes mun kál ta tói jo gok gya kor lá sá nak rend jét 
– a ki emelt mun kál ta tói jog kö rök ki vé te lé vel – a 8/A.  §
és az 1. szá mú mel lék let tar tal maz za.”

2.  §

Az R. a kö vet ke zõ 8/A.  §-sal egé szül ki:

„8/A.  § Az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont ka to nai
 fõigazgató-helyettesét (a fõ igaz ga tó általános he lyet te se)
a hon vé del mi mi nisz ter ne ve zi ki és men ti fel.”

3.  §

Az R. 50.  § (1) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Az ál lo mány tag ja be osz tá sá ból a szol gá lat ér de ké -
ben, il let ve ké re lem re – a be osz tá sát érin tõ szer ve ze ti vál -
to zás, va la mint a kü lö nös mél tány lást ér dem lõ egyé ni ok
ki vé te lé vel – csak ak kor he lyez he tõ át vagy ne vez he tõ ki,
ha ki ne ve zé se, át he lye zé se óta leg alább egy év el telt.”

4.  §

Ez a ren de let 2007. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba, és
a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon a ha tá lyát vesz ti.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetése

MÛ KÖ DÉ SI KÖLT SÉ GEK

Sze mé lyi jel le gû költ sé gek és já ru lé kai
 Bér költ ség 3 144 000 Ft
 Bér já ru lé kok 1 100 040 Ft
 Meg bí zá si dí jak 4 687 500 Ft
 Meg bí zá si dí jak já ru lé kai   1 270 260 Ft

Sze mé lyi jel le gû költ sé gek és já ru lé kai össze sen: 10 201 800 Ft

Do lo gi ki adá sok
 Ru szin Vi lág c. ha vi lap tá mo ga tá sa 4 823 505 Ft
 Köny ve lé si költ sé gek 1 820 000 Ft
 Re zsi 1 236 530 Ft
 Te le fon 720 000 Ft
 Költ ség té rí tés 1 961 687 Ft
 Kar ban tar tá si anya gok, mun kák 220 000 Ft



 Bank költ ség 180 000 Ft

 Iro da szer, nyom tat vány 420 000 Ft

 Pos ta költ ség 320 000 Ft

 Nyom dai költ sé gek (Ru szin Vi lág ma gyar mel lék let) 960 000 Ft

 Uta zás, ki kül de tés 450 000 Ft

 Jogi szol gál ta tás 541 600 Ft

 Egyéb nem anyag jel le gû szol gál ta tá sok   580 000 Ft

Do lo gi ki adá sok össze sen: 14 233 322 Ft

Ki sebb sé gi fel ada tok tá mo ga tá sá nak költ sé gei

 Ho din ka An tal em lék kon fe ren cia 800 000 Ft

 Duch no vics em lé kest 150 000 Ft

 Ru szin Nem ze ti Ün nep 800 000 Ft

 Kis bol dog asszony ün ne pe 150 000 Ft

 Ma naj ló mû vé sze ti ka ta ló gus 200 000 Ft

 Ru szin ze nei est 150 000 Ft

 Ru szin te le pü lé si RKÖ prog ram ja i nak tá mo ga tá sa   1 314 878 Ft

Ki sebb sé gi fel ada tok tá mo ga tá sa össze sen: 3 564 878 Ft

Mû kö dé si költ sé gek össze sen: 28 000 000 Ft

INTÉZMÉNYEK

Ma gyar or szá gi Ru szi nok Könyv tá ra

 Mû kö dé si költ sé gek

  Sze mé lyi jel le gû szol gál ta tás (szám la el le né ben) 1 000 000 Ft

  To vább kép zés, tu do má nyos kon fe ren cia 800 000 Ft

  Ki ad vá nyok 800 000 Ft

  Be szer zé sek   400 000 Ft

 Össze sen: 3 000 000 Ft

Ma gyar or szá gi Ru szi nok Köz ér de kû Mu ze á lis Gyûj te mény és Ki ál lí tó he lye

 Mû kö dé si költ sé gek

  Sze mé lyi jel le gû szol gál ta tás (szám la el le né ben) 960 000 Ft

  Ki ál lí tá sok ren de zé se, ha gyo mány õr zõ prog ra mok 550 000 Ft

  Ki ad vá nyok 700 000 Ft

  Be szer zé sek   790 000 Ft

 Össze sen: 3 000 000 Ft

In téz mé nyek össze sen: 6 000 000 Ft

Or szá gos Ru szin Ki sebb sé gi Ön kor mány zat (ORKÖ) 28 000 000 Ft

In téz mé nyek   6 000 000 Ft

ORKÖ és In téz mé nyek össze sen: 34 000 000 Ft

Bu da pest, 2007. ja nu ár 20.

Gi ricz Vera s. k.,
ORKÖ el nök
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Az Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzata

Preambulum

Az Or szá gos Ru szin Ki sebb sé gi Ön kor mány zat
(ORKÖ) a ma gyar or szá gi ru szin nép cso port or szá gos és
te rü le ti (re gi o ná lis) po li ti kai és ér dek kép vi se le ti szer ve.
Az önkor mány zat védi a ru szin nem ze ti ség po li ti kai, kul -
tu rá lis és gaz da sá gi ér de ke it és min den ren del ke zé sé re álló 
tör vényes esz köz zel fel lép fenn ma ra dá sa ér de ké ben.
 Különös hang súlyt fek tet a ru szin anya nyelv, va la mint
a ma gyar or szá gi ru szin ság kul tu rá lis ér té ke i nek és iden ti -
tá sá nak fej lesz té sé re és tá mo ga tá sá ra.

Az ORKÖ te vé keny sé gét szé les ala pok ra épí ti. Szo ros
kap cso la tok ra és köl csö nö sen hasz nos együtt mû kö dés re
tö rek szik az ille té kes ál la mi szer vek kel, a he lyi és te rü le ti
ön kor mány za tok kal, a ma gyar or szá gi ru szin egye sü le tek -
kel, szer vek kel és in téz mé nyek kel. Mind ezt a né pek és
nem ze tek gyü möl csö zõ együtt mû kö dé se ér de ké ben te szi,
ez zel is erõ sít ve a köl csö nös meg ér tést ha zánk ban, va la -
mint az egy sé ges ülõ Eu ró pá ban. Az ORKÖ tör vény ben
biz to sí tott esz kö ze i vel és a le he tõ sé ge i hez mér ten hoz zá
kí ván já rul ni a Ma gyar Köz tár sa ság és más ál la mok part -
ne ri együtt mû kö dé sé hez.

Az önkor mány zat a ma gyar or szá gi ru szin nép cso port
ér de ke i nek vé del mé ben fel lép min den, a fen ti cé lok kal
 ellentétes po li ti ka el len.

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá nak meg fele lõen az
ORKÖ részt vesz Ma gyar or szág ál la mi, po li ti kai és tár sa -
dal mi in téz mény rend sze ré nek ki épí té sé ben és meg erõ sí té -
sé ben, így kü lö nö sen a ma gyar or szá gi nem ze ti sé gek fenn -
ma ra dá sá hoz nél kü löz he tet len kul tu rá lis au to nó mia meg -
va ló sí tá sá ban sa ját ok ta tá si és mû ve lõ dé si in téz mé nyek -
kel. Az önkor mány zat hosszú, kö zép- és rö vid tá vú prog ra -
mo kat dol go z ki, ame lyek re stra té gi á ját épí ti.

Az Or szá gos Ru szin Ki sebb sé gi Ön kor mány zat köz -
gyû lé se a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i ról  szóló
1993. évi LXXVII. tör vény (a továb biak ban: Nek.tv.)
37.  § (1) be kez dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján mû kö dé sé nek sza bá lya it az aláb bi Szer ve ze ti és Mû kö -
dé si Sza bály zat ban (a továb biak ban: SZMSZ) ha tá roz za
meg:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1.  §

A ki sebb sé gi ön kor mány zat a vá lasz tó pol gá rok ál tal a
ki sebb sé gi ön kor mány za ti kép vi se lõk vá lasz tá sá ról, va la -
mint a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek re vo nat ko zó egyes
tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CXIV. tör vény
21–25.  §-ai ban fog lal tak nak meg fele lõen vá lasz tott ta gok -

ból ala kí tott, köz vet len mó don lét re jö võ ön kor mány za ti
tes tü let.

(1) Az ön kor mány zat hi va ta los meg ne ve zé se: Or szá gos
Ru szin Ki sebb sé gi Ön kor mány zat.

Az ön kor mány zat rö vi dí tett meg ne ve zé se: ORKÖ.

(2) Az ön kor mány zat szék he lye: 1147 Bu da pest, Gyar -
mat u. 85/B.

(3) Az Ön kor mány zat Köz gyû lé se Hi va ta lá nak el ne ve -
zé se: Or szá gos Ru szin Ki sebb sé gi Ön kor mány zat Hiva -
tala.

(4) A hi va tal szék he lye: 1147 Bu da pest, Gyar mat u. 85/B.

(5) Az or szá gos ön kor mány zat jel ké pe i rõl, ki tün te té se i -
rõl, ezek oda íté lé sé nek fel té te le i rõl és sza bá lya i ról, va la -
mint az ál ta la kép vi selt ru szin ki sebb ség he lyi ün ne pe i rõl
kü lön ha tá ro za tot al kot.

(6) Az ön kor mány zat és a hi va tal pe csét je:
a) ,,ORSZÁGOS RUSZIN KISEBBSÉGI ÖNKOR -

MÁNYZAT” el ne ve zés ma gyar és ru szin nyel ven, mely
kör be fon ja a ru szin nem ze ti cí mert. A kör ala kú pe csét az
el nök, az el nök he lyet tes ré szé re és a hi va ta los, gaz da sá gi
ügy in té zés hez szol gál.

b) ,,ORSZÁGOS RUSZIN KISEBBSÉGI ÖNKOR -
MÁNYZAT” el ne ve zés ma gyar és ru szin nyel ven. A fej lé -
ces pe csét a hi va ta los le ve le zés hez, a kép vi se lõi mun ká -
hoz hasz nál ha tó fel. Ezen cím ként az ön kor mány zat hi va -
ta lá nak cí mét kell fel tün tet ni.

c) ,,ORSZÁGOS RUSZIN KISEBBSÉGI ÖNKOR -
MÁNYZAT HIVATALA” el ne ve zés ma gyar és ru szin
nyel ven, mely kör be fon ja a nem ze ti cí mert.

d) ,,ORSZÁGOS RUSZIN KISEBBSÉGI ÖNKOR -
MÁNYZAT HIVATALA” el ne ve zés ma gyar és ru szin
nyel ven fej lé ces pe csét.

(7) Az ön kor mány zat a Nek.tv. 39/G.  § (4) be kez dé se
alap ján Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tát, an nak el fo -
ga dá sát, vagy mó do sí tás ese tén a mó do sí tá sát kö ve tõ
45 na pon be lül köz zé te szi a Ma gyar Köz löny ben és az
 országos ön kor mány zat in ter ne tes hon lap ján. A ki hir de -
tés rõl az el nök kö te les gon dos kod ni.

II. Fejezet

Az önkormányzat jogállása, feladata, hatásköre,
hatáskörök átruházása

2.  §

(1) Az ön kor mány zat jo gi sze mély.

(2) Az or szá gos ön kor mány zat el lát ja az ál ta la kép vi selt
ki sebb ség ér de ke i nek or szá gos, és ahol nincs te rü le ti ki sebb -
sé gi ön kor mány za ta, te rü le ti (me gyei, fõ vá ro si) kép vi se le tét
és vé del mét. A ki sebb ség kul tu rá lis au to nó mi á já nak meg -
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teremtése ér de ké ben in téz mé nye ket hoz hat lét re és össze han -
gol hat ja azok mû kö dé sét.

(3) Az or szá gos ön kor mány za ti fel adat- és ha tás kö rök
az ön kor mány zat köz gyû lé sét il le tik meg. A köz gyû lést az
el nök kép vi se li.

(4) A köz gyû lés a fel adat- és ha tás kö rét az át nem ru ház -
ha tó ha tás kö rök ki vé te lé vel az el nö ké re, bi zott sá gá ra,
 valamint – tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint – tár su lá -
sá ra át ru ház hat ja. E ha tás kör gya kor lá sá hoz út mu ta tást
 adhat, e ha tás kör gya kor lá sá ra vo nat ko zó dön té sét vissza -
von hat ja.

(5) A köz gyû lés szer vei: az el nök, az el nök he lyet -
tes(ek), a bi zott sá gok és a hi va tal.

(6) A köz gyû lés át nem ru ház ha tó fel adat- és hatás körei, 
ami hez mi nõ sí tett több ség szük sé ges:

a) Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá nak megalko -
tása, fe lül vizs gá la ta és mó do sí tá sa,

b) költ ség ve té sé rõl, ren de let mó do sí tá sok ról, zár szám -
adá sá ról, va gyon lel tá ra meg ál la pí tá sá ról  szóló dön tés,

c) a tu laj do nost meg il le tõ jo go sult sá gok ról  szóló dön tés,
d) in téz mény ala pí tá sá ról, át vé te lé rõl, megszünteté -

sérõl, át szer ve zé sé rõl, in téz mény ve ze tõ jé nek kinevezé -
sérõl, fel men té sé rõl  szóló dön tés,

e) a he lyi ön kor mány zat tól vagy más ki sebb sé gi ön kor -
mány zat tól át vett fel adat tal kap cso la tos meg ál la po dás
meg kö té sé rõl  szóló dön tés,

f) gaz dál ko dó szer ve zet vagy más szer ve zet lét re ho zá -
sá ról, meg szün te té sé rõl és az ezek ben való rész vé tel rõl
 szóló dön tés,

g) ön kor mány za ti tár su lás lét re ho zá sá ról és az ilyen
tár su lás hoz való csat la ko zás ról  szóló dön tés,

h) ér dek kép vi se le ti szerv hez tör té nõ csat la ko zás ról,
kül föl di ön kor mány zat tal, más szer ve zet tel való együtt -
mû kö dé si meg ál la po dás meg kö té se,

i) el nö ké nek, el nök he lyet tes(ei nek)ének meg vá lasz tá sa, 
el nök sze mé lyi jut ta tá sai, költ ség té rí té se,

j) bi zott ság lét re ho zá sa,
k) a törzs va gyo na kö ré nek meg ha tá ro zá sa,
l) a va gyon nyi lat ko za tok el já rá sá val kap cso la tos dön tés,
m) a költ ség té rí tés meg vo ná sá ról  szóló dön tés el fo ga dá sa,
n) olyan ügy, amely a tör vény sze rint a köz gyû lés át

nem ru ház ha tó fel adat- és ha tás kö ré be tar to zik.

(7) A köz gyû lés tel jes fel adat- és ha tás kö re i nek jegy zé -
két, va la mint az át ru há zott ha tás kö rök fel so ro lá sát e sza -
bály zat 1. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

(8) A köz gyû lés az õt il le tõ ha tás kö rö ket át ru ház hat ja az 
el nök re és a bi zott sá gok ra.

(9) A ha tás kör át adá sa ese tén kü lön ha tá ro zat ban kell
dön te ni az ön ál ló dön té si jog kör meg adá sá ról. A dön té si
jog kör meg adá sa kor pon tos kö rül írás, meg fo gal ma zás
szük sé ges: a dön tés mire ter jed ki. Az át ru há zott ha tás kör
gya kor ló ja a köz gyû lé sen kö te les be szá mol ni a meg ho zott
dön tés rõl.

(10) Az át adott ha tás kört a köz gyû lés bár mi kor vissza -
von hat ja.

(11) A ha tás kö ri jegy zék nap ra kész ál la pot ban tar tá sá -
ról az el nök gon dos ko dik. A sza bály zat ban, va la mint a ha -
tás kö ri jegy zék ben nem sze rep lõ ha tás kö rök gya kor lá sá -
ról, il let ve an nak át ru há zá sá ról ese ten ként a köz gyû lés
dönt.

III. Fejezet

Az országos önkormányzat közgyûlése

3.  §

(1) Az or szá gos ön kor mány zat fel ada ta it a köz gyû lés,
a bi zott sá gok, az el nök, az el nök he lyet tes(ek) és a hi va tal
lát ják el.

(2) A köz gyû lés tag ja i nak szá ma: 31 fõ.

(3) A kép vi se lõk név jegy zé két az SZMSZ 2. szá mú mel -
lék le te tar tal maz za.

(4) Az or szá gos ön kor mány zat köz gyû lé se az el nök nek, 
az el nök he lyet tes(ek)nek, a bi zott sá gi el nö kök nek, a bi -
zott ság tag ja i nak és a kép vi se lõk nek il let ményt, tisz te let -
dí jat, il let ve költ ség té rí tést, ter mé szet be ni jut ta tást ál la pít -
hat meg, ami, il let ve ami nek mér té ke nem le het ma ga sabb
a tör vényi elõ írásoknál.

(5) A köz gyû lés a kö te le zett sé ge it meg sze gõ kép vi se lõ
il let mé nyét, tisz te let dí ját, költ ség té rí té sét, ter mé szet be ni
jut ta tá sát leg fel jebb 25%-kal, ma xi mum 12 havi idõ tar -
tam ra csök kent he ti, il let ve meg von hat ja. Is mé telt kö te le -
zett ség sze gés ese tén a csök ken tés, il let ve a meg vo nás újra
meg ál la pít ha tó. Ilyen kö te le zett ség sze gés nek mi nõ sül, ha
a kép vi se lõ a köz gyû lés mun ká já ban nem vesz részt, a
köz gyû lé si ülé sek rõl két al ka lom mal iga zo lat la nul tá vol
ma rad; a köz gyû lé si ülést rend sze res köz be szó lás sal,
 bekiabálással za var ja, a kép vi se lõ tár sa kat dur va és sér tõ
meg jegy zé sek kel il le ti, el tér a tár gyalt té má tól, a ki egé szí -
tés és az elõ ter jesz tés idõ tar ta mát nem tart ja be, és e mél -
tat lan ma ga tar tást el nö ki fel szó lí tás el le né re sem fe je zi be.

IV. Fejezet

A közgyûlés alakuló és rendes ülése

4.  §

(1) A köz gyû lés ala ku ló, ren des és rend kí vü li ülést tart.

(2) Az or szá gos ön kor mány zat meg bí za tá sa ala ku ló ülé -
sé vel kez dõ dik. Az ala ku ló ülést a kép vi se lõk meg vá lasz -
tá sát kö ve tõ 30 na pon be lül az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság el nö ke hív ja össze.
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(3) Az ala ku ló ülést – az el nök meg vá lasz tá sá ig – a leg -
idõ sebb ön kor mány za ti kép vi se lõ, mint kor el nök ve ze ti.

(4) Az ala ku ló ülés – a kor el nök elõ ter jesz tése alap ján,
bár mely kép vi se lõ ja vas la tá ra – meg vá laszt ja a há rom ta gú
Man dá tum vizs gá ló Bi zott sá got. A Man dá tum vizs gá ló
 Bizottság meg vizs gál ja a meg vá lasz tott kép vi se lõk man -
dá tu mát, és a vizs gá lat ered mé nyé rõl je len tést tesz a köz -
gyû lés nek. A köz gyû lés meg vá lasz tott tag ja i nak es küt kell 
ten ni.

(5) Az ala ku ló ülé sen – a kor el nök elõ ter jesz tése alap -
ján, bár mely kép vi se lõ ja vas la tá ra – az or szá gos ön kor -
mány zat a tes tü le té nek tag jai kö zül, mi nõ sí tett több ség gel
meg vá laszt ják az or szá gos ön kor mány zat el nö két és el -
nök he lyet tes(eit)ét.

Az or szá gos ön kor mány zat az ala ku ló ülé sén meg -
választja a Pénz ügyi El len õr zõ Bi zott sá got.

(6) A köz gyû lés ülé se it az el nök hív ja össze.

(7) A köz gyû lés éven te leg alább négy ren des ülést tart.
A tes tü let ülé se nyil vá nos.

(8) A tes tü let zárt ülést tart a kö vet ke zõ ügyek ben:
 választás, ki ne ve zés, fel men tés, ve ze tõi meg bí zás adá sa,
il let ve vissza vo ná sa, fe gyel mi el já rás meg in dí tá sa, fe gyel -
mi bün te tés ki sza bá sa, és ál lás fog la lást igény lõ sze mé lyi
ügy tár gya lá sa kor, ha az érin tett a nyil vá nos tár gya lás ba
nem egye zik bele, to váb bá az össze fér he tet len sé gi és a ki -
tün te té si ügyek ben, va la mint ha a tör vény az ügyet érin -
tõen a nyil vá nos sá got ki zár ja (pl. a va gyon nyi lat ko zat tal
kap cso la tos el já rás meg tár gya lá sa).

(9) A tes tü let zárt ülést ren del het el, ha a nyil vá nos tár -
gya lás üz le ti ér de ket sér te ne.

(10) Az el nö ki és az el nök he lyet te si tiszt sé gek meg üre -
se dé se ese tén, a tiszt ség be töl té sé rõl 90 na pon be lül a köz -
gyû lés kö te les gon dos kod ni.

(11) A le kö szö nõ el nök, a hi va tal ve ze tõ és az új el nök
együt te sen gon dos ko dik a sza bály sze rû át adás ról és át vé -
tel rõl.

Rendes és rendkívüli közgyûlés

5.  §

(1) Az el nök kö te les rend kí vü li ülést össze hív ni:
a) az ön kor mány zat bi zott sá gá nak,
b) a kép vi se lõk mi nõ sí tett több sé gé nek,
c) a Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si

Hi va tal ve ze tõ jé nek
in dít vá nyá ra.

(2) Az in dít ványt a tes tü let el nö ké nél kell elõ ter jesz te ni.

(3) Az el nök az in dít vány be nyúj tá sá tól szá mí tott 15 na -
pon be lül kö te les a rend kí vü li ülést össze hív ni.

(4) A rend kí vü li ülés össze hí vá sá ra vo nat ko zó meg -
hívóban meg kell je löl ni a rend kí vü li ülés in do kát és na pi -
rend jét.

(5) Rend kí vü li ülé sen csak az a na pi rend tár gyal ha tó,
amely re az in dít vány vo nat ko zott.

A közgyûlés összehívása, meghívó

6.  §

(1) A köz gyû lést az ön kor mány zat el nö ke írás be li meg -
hí vó val hív ja össze.

(2) A köz gyû lés mun ka terv sze rin ti ülé sé re  szóló meg -
hí vót és a na pi ren di pon to kat az ülés nap ját meg elõ zõ en
leg alább 8 nap pal, a rend kí vü li ülés meg hí vó ját leg alább
5 nap pal az ülés elõtt ki kell kéz be sí te ni. A na pi ren di pon -
tok írá sos anya ga e-ma il ben ke rül el kül dés re vissza iga zo -
lás sal.

(3) A meg hí vó nak tar tal maz nia kell:
a) az ülés he lyét, nap ját, kez dé si idõ pont ját,
b) a na pi ren di pon tok tár gyá nak meg je lö lé sét és az elõ -

ter jesz tõk ne vét,
c) a hely ben ki osz tás ra ke rü lõ anyag ra uta lást.

(4) A köz gyû lés tag ja az el nök tõl, el nök he lyet -
tes(ek)tõl, a bi zott sá gok el nö ke i tõl és a hi va tal ve ze tõ tõl
ön kor mány za ti ügy ben tá jé koz ta tást kér het, amit az érin -
tett az ülé sen – vagy leg fel jebb 15 na pon be lül írás ban –
kö te les ér dem ben meg ad ni.

(5) A vá lasz tó pol gá rok – a zárt ülés ki vé te lé vel – be te -
kint het nek az elõ ter jesz tésekbe és az ülé sek jegy zõ köny -
ve i be. A hoz zá fér he tõ ség rõl az el nök és a hi va tal ve ze tõ
gon dos ko dik.

A testület munkaterve

7.  §

(1) A mun ka terv ter ve ze té nek elõ ké szí té se, össze ál lí tá -
sa az el nök fel ada ta, az el nök el fo ga dás ra a köz gyû lés elé
ter jesz ti ál ta lá ban a tárgy évet meg elõ zõ év utol só köz gyû -
lé sén, leg ké sõbb tárgy év ja nu ár 31-éig, ame lyet a tes tü let
egy sze rû több ség gel fo gad el.

(2) A mun ka terv elõ ké szí té se so rán az el nök az el nök -
he lyet tes(ek)tõl, a köz gyû lés tag ja i tól, a bi zott sá gok tól,
a fenn tar tott in téz mé nyek ve ze tõ i tõl és a hi va tal tól javas -
latot kér.

(3) A mun ka terv tar tal maz za:
a) a köz gyû lé sek ter ve zett idõ pont ját, fõbb na pi rend jét;
b) a na pi ren di pon tok elõ adó i nak meg ne ve zé sét;
c) az elõ ter jesz tések be nyúj tá si ha tár ide jét.
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(4) A mun ka ter vet és az elõ ter jesz tések be nyúj tá si ha -
tár ide jét meg kell kül de ni:

a) a (2) be kez dés ben fel so rol tak nak,
b) mind azok nak, akik szá má ra a mun ka terv fel ada tot

ha tá roz meg.

Döntéshozatal, határozatképesség

8.  §

(1) A tes tü let dön tés ho za ta lá ból ki zár ha tó az, akit vagy
aki nek hoz zá tar to zó ját az ügy sze mé lye sen érin ti. A kép -
vi se lõ kö te les be je len te ni a sze mé lyes érin tett sé get. A ki -
zá rás ról az érin tett kép vi se lõ kez de mé nye zé sé re vagy bár -
mely kép vi se lõ ja vas la tá ra a tes tü let mi nõ sí tett több ség gel
dönt. A ki zárt kép vi se lõt a ha tá ro zat ké pes ség szempont -
jából je len lé võ nek kell te kin te ni.

(2) A tes tü let ak kor ha tá ro zat ké pes, ha az ülé sen a kép -
vi se lõk nek több mint a fele je len van. A ja vas lat el fo ga dá -
sá hoz a je len lé võ kép vi se lõk több mint a fe lé nek igen sza -
va za ta szük sé ges.

Határozatok

9.  §

(1) Ha tá ro zat elõ ter jesz tését kez de mé nyez he tik:
a) el nök,
b) bi zott sá gok,
c) köz gyû lés tag jai,
d) hi va tal.

(2) A kez de mé nye zést az el nök nek kell be nyúj ta ni, aki
er rõl tá jé koz tat ja a köz gyû lést, il let ve an nak ér de kelt
 bizottságát.

(3) A köz gyû lés ál lást fog lal hat a ha tá ro zat elõ ké szí té -
sé rõl, meg ha tá roz hat ja az elõ ké szí tés me ne tét, az egyez te -
tés rend jét. A ter ve zet elõ ké szí té sé vel meg bíz hat ja bi zott -
sá gát, kü lön bi zott sá got hoz hat lét re, szak ér tõk köz re mû -
kö dé sét kér he tik.

(4) A ha tá ro zat ter ve zet hez rö vid in do ko lást is mel lé kel -
ni kell.

(5) A tes tü let dön té sei a köz gyû lé si ha tá ro za tok. A ha tá -
ro zat meg je lö lé se ma gá ba fog lal ja az ön kor mány zat meg -
ne ve zé sét, a ha tá ro zat szá mát (arab szám mal), meg ho za ta -
lá nak ide jét (évét, va la mint zá ró jel ben a hó nap ját és nap -
ját), to váb bá az ön kor mány zat ne vé nek rö vi dí té sét és a
 határozat meg ne ve zést.

(6) Az ön kor mány zat ha tá ro za ta i nak ki hir de té sé rõl a
 hivatal gon dos ko dik, egy pél dá nya meg te kint he tõ az
ORKÖ szék há zá ban. A ha tá ro za tok meg ho za ta lá ról hir -
det ményt kell ki füg gesz te ni az ORKÖ szék ház hi va ta los
hir de tõ táb lá ján. A ha tá ro zat el fo ga dá sát köz zé kell  tenni
az ORKÖ hon lap ján.

Jegyzõkönyv

10.  §

(1) A köz gyû lés ülé sé rõl – az ott fel vett hang anyag fel -
hasz ná lá sá val és ala pul vé te lé vel jegy zõ köny vet kell ké szí -
te ni. A jegy zõ könyv ben az el nök és a szót ka pott kép vi se -
lõk ál tal el hang zot tak ke rül nek rög zí tés re.

(2) Az ülést az el nök ma gyar és ru szin nyel ven vezet -
heti, az ar ról ké szült jegy zõ köny vet ki zá ró lag ma gyar
nyel ven fog lal ják írás ba.

(3) A jegy zõ könyv tar tal maz za:
a) az ülés he lyét és idõ pont ját,
b) a meg je lent kép vi se lõk és meg hí vot tak ne vét,
c) az el fo ga dott és tár gyalt na pi ren det,
d) a ta nács ko zás lé nye gét (tes tü let dön té sé tõl füg gõ en

szó sze rin ti jegy zõ könyv is ké szül het),
e) na pi ren di pon ton ként az elõ adók, a fel szó la lók

 nevét, hoz zá szó lá suk lé nye gét és a szó ban elõ ter jesz tett
ha tá ro za ti ja vas la to kat,

f) a sza va zás szám sze rû ered mé nyét (dön tés ként az
„igen”, a „nem” sza va za tok és a tar tóz ko dók szá mát),

g) a ha tá ro za tok pon tos szö ve gét,
h) a kép vi se lõk ké ré sé re írá sos kü lön vé le mé nyü ket

a jegy zõ könyv höz csa tol ni kell.

(4) A jegy zõ könyv ere de ti pél dá nyá nak mel lék le tei:
– meg hí vó,
– írá sos elõ ter jesz tések,
– je len lé ti ív.

(5) A jegy zõ könyv el ké szí té sé rõl az el nök gondos -
kodik. A jegy zõ köny vet az el nök és a tes tü let ál tal – a kép -
vi se lõk kö zül – ki je lölt jegy zõ könyv-hi te le sí tõ írja alá. Az
el nök a jegy zõ köny vet az ülést kö ve tõ 15 na pon be lül
meg kül di a Köz igaz ga tá si Hi va tal nak.

(6) A zárt ülés rõl kü lön jegy zõ könyv ké szül. A kü lön
tör vény sze rin ti köz ér de kû adat és a köz ér dek bõl nyil vá -
nos adat meg is me ré sé nek le he tõ sé gét zárt ülés tar tá sa ese -
tén is biz to sí ta ni kell. E jegy zõ könyv ké szí té sé re egye bek -
ben a nyil vá nos ülés jegy zõ köny vé re vo nat ko zó sza bá lyok 
az irány adó ak.

(7) A jegy zõ könyv ere de ti pél dá nyá nak ke ze lé sé rõl,
 õrzésérõl a hi va tal kö te les gon dos kod ni.

(8) Az elõ ter jesz tések és jegy zõ könyv megtekinthetõ -
ségét (a zárt ülés elõ ter jesz tését és jegy zõ köny vét ki vé ve)
az ORKÖ szék há zá ban biz to sí ta ni kell.

Elõterjesztés

11.  §

(1) Az elõ ter jesz tés – tar tal ma sze rint – ha tá ro zat ter ve -
zet, be szá mo ló, je len tés, tá jé koz ta tó vagy ja vas lat le het.

8374 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/112. szám



(2) A köz gyû lés az ülés na pi ren di pont ja it elõ ter jesz tés
alap ján tár gyal ja. Az éves mun ka terv be fel vett na pi ren dek
ki zá ró lag írás ban ter jeszt he tõk elõ.

(3) Írás be li elõ ter jesz téseket a mun ka terv ben meg je lölt
ha tár idõ ben, en nek hi á nyá ban az ülést meg elõ zõ en leg -
alább 15 nap pal kell a hi va tal nak le ad ni.

(4) Ki vé te les eset ben le he tõ ség van az írá sos elõ ter jesz -
tésnek az ülés idõ pont já ban tör té nõ ki osz tá sá ra. Eh hez az
elõ ter jesz tõ nek elõ ze tesen be kell sze rez nie az el nök hoz -
zá já ru lá sát leg ké sõbb a meg hí vó ki kül dé si idõ pont ját
meg elõ zõ na pig. A meg hí vó ban jel zett na pi ren dek ese té -
ben a meg hí vó ban utal ni kell a hely ben tör té nõ ki osz tás
 tényére.

(5) Kü lö nö sen in do kolt eset ben he lye le het szó be li elõ -
ter jesz tésnek is. Nem le het szó ban elõ ter jesz te ni a meg -
hívóban jel zett na pi ren di pon tot. A szó ban tör té nõ elõ ter -
jesz tés tár gyá ról a köz gyû lés mi nõ sí tett több ség gel ha tá -
roz. A szó be li elõ ter jesz tés meg té te lét köve tõen a köz gyû -
lés dönt het an nak el na po lá sá ról és ar ról is, hogy az elõ ter -
jesz tõ is mé tel je meg azt írá sos for má ban. Erre bár mely
kép vi se lõ ügy ren di ja vas lat ként in dít ványt te het. Az elõ -
ter jesz tõ kö te les az ülés meg kez dé sét meg elõ zõ en a ha tá -
ro za ti ja vas la tot ki osz ta ni. A ha tá ro za ti ja vas lat ta nul má -
nyo zá sá ra, tör vényességi el len õr zé sé re idõt kell biztosí -
tani.

(6) A köz gyû lé sen elõ ter jesz tõk le het nek:
a) az el nök és az el nök he lyet tes(ek),
b) a bi zott sá gi el nö kök,
c) a köz gyû lés tag jai,
d) a hi va tal,
e) mind azok, aki ket a mun ka terv ki je löl.

(7) Az elõ ter jesz tésnek tar tal maz nia kell:
– a tárgy pon tos meg ha tá ro zá sa,
– a meg ho zan dó dön tés in do kai,
– jog sze rû en és pon to san meg fo gal ma zott ha tá ro za ti

ja vas lat,
– a vég re haj tá sért fe le lõs sze mély, szerv meg ne ve zé sét,
– a vég re haj tá si ha tár idõ meg je lö lé sét,
– a zárt ülés re ké szí tett elõ ter jesz tések írá sos anya gán

a hi va tal kö te les az adat vé de lem re és a sze mé lyi sé gi jo gok
vé del mé re fel hív ni a fi gyel met.

(8) Ha az elõ ter jesz tõ tá vol lé te  miatt a na pi rend nem tár -
gyal ha tó, úgy a köz gyû lés ügy ren di kér dés ként ha tá roz
 annak el na po lá sá ról és az új bó li tár gya lás idõ pont já ról.

(9) Az írá sos anya got az elõ ter jesz tõ öt perc ben, szó ban
ki egé szít he ti (a szó be li elõ ter jesz tés két per ces), a módo -
sító in dít vá nyo kat kö te les be je len te ni.

Kérdés, felszólalás

12.  §

(1) Kér dés le het min den olyan ön kor mány za ti ha tás kör -
be tar to zó tu da ko zó dás, fel ve tés, amely tar tal ma sze rint

nem kap cso ló dik és nem so rol ha tó a meg tár gyalt na pi ren di 
pon tok hoz.

(2) Kér dést a köz gyû lés tag ja i nak az aláb bi vá lasz tott
for má ban le het fel ten ni:

a) az ülést meg elõ zõ nap 10 órá ig be ér ke zõ leg írás ban
sze mé lye sen, le vél ben vagy fa xon a hi va tal cí mé re. Az
egye bek na pi ren di pon tok ke re té ben az el nök fel ol vas sa
a kér dést,

b) szó ban tör té nõ kér dés ese tén a na pi ren di pon tok
meg tár gya lá sa és el fo ga dá sa elõtt kö te les azt je lez ni.
A kér de zés joga az egye bek na pi ren di pon tok tár gya lá sa
so rán il le ti meg a köz gyû lés tag ja it.

(3) A kér dés fel ve té sé re és meg vá la szo lá sá ra egy aránt
két perc áll ren del ke zés re. A kér dést fel te võ egy perc ben
jo go sult vi szont vá lasz ra. Fel ké szü lést igény lõ eset ben
a (2) be kez dés a) pont ja ese tén a vá lasz adás sal érin tett
8 na pon, a b) pont ja ese tén 15 na pon be lül kö te les írás ban
a kér dés re vá la szol ni.

(4) A na pi ren den nem sze rep lõ, ha laszt ha tat lan, rend kí -
vü li ügyek ben a köz gyû lés tag jai a na pi ren di pon tok elõtt
leg fel jebb há rom perc ben jo go sul tak fel szó lal ni ülé sen -
ként egy al ka lom mal.

(5) A fel szó la lá si szán dé kot, an nak okát és tár gyát az
ülés meg nyi tá sa elõtt leg alább egy órá val be kell je len te ni
az el nök nek.

(6) A fel szó la lás fe lett vi tá nak, ha tá ro zat ho za tal nak
nincs he lye.

A közgyûlési ülés vezetése

13.  §

(1) A tes tü le ti ülést az el nök ve ze ti és nyit ja meg. Aka -
dá lyoz ta tá sa ese tén az erre ki je lölt és meg bí zott elnök -
helyettes el nö köl.

(2) A köz gyû lés ülé sé nek meg nyi tá sa kor az el nök szám -
sze rû en meg ál la pít ja a tes tü let ha tá ro zat ké pes sé gét. Is mer -
te ti a tá vol lé võ kép vi se lõk ne vét és a tá vol lét be je len tett
in do ka it. Ha a tes tü let a meg hir de tett ülés kez dé si idõ pont -
já ban ha tá ro zat kép te len, ak kor a meg je len tek na pi rend
elõt ti hoz zá szó lá so kat te het nek. Ha a tes tü le ti ülés a na pi -
rend elõt ti hoz zá szó lá sok után sem ha tá ro zat ké pes,
30 perc szü ne tet kell el ren del ni. En nek el tel té vel az el nök
is mé tel ten szám sze rû en meg ál la pít ja a tes tü let ha tá ro zat -
ké pes sé gét és is mer te ti a tá vol lé võ kép vi se lõk ne vét. Ha tá -
ro zat kép te len ség ese tén az el nök az ülést el na pol ja és gon -
dos ko dik a 15 na pon be lü li vál to zat lan na pi rend del tör té nõ 
új bó li össze hí vás ról.

(3) Az el nök
– tá jé koz ta tást ad a le járt ha tár ide jû ha tá ro za tok vég re -

haj tá sá ról és az át ru há zott ha tás kör ben ho zott dön té sek rõl,
– is mer te ti az írás ban be nyúj tott fel szó la lá si szán dé kot,
– ja vas la tot tesz az ülés na pi rend jé re.
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(4) Az ülés na pi rend jé re az el nök az írás be li meg hí vó já -
ban tesz ja vas la tot. A meg hí vó sze rin ti na pi rend halasz -
tására, tör lé sé re bár me lyik kép vi se lõ ja vas la tot te het. Az
el nök a na pi rend el fo ga dá sát köve tõen min den na pi ren di
pont tár gya lá sát egy más tól el kü lö ní tet ten ve ze ti.

(5) A na pi ren di pon tok sor rend jét az aláb bi ak sze rint
cél sze rû meg ha tá roz ni:

a) ha tá ro za ti dön tést igény lõ  javaslatok, ter ve ze tek,
b) köz ér de kû kér dé sek, be je len té sek és ja vas la tok,
c) tá jé koz ta tók,
d) egye bek.

(6) Az ülés tar ta ma alatt az egyes na pi ren di pon tok ha tá -
ro zat ho za ta lá nál el len õriz ni kell a kép vi se lõk szá mát és
a ha tá ro zat ké pes sé get.

(7) Az ülés el nö ke gon dos ko dik a tes tü le ti ülés rend jé -
nek fenn tar tá sá ról.

(8) A tár gyalt na pi ren di pon to kat érin tõ kér dés ben a vita 
so rán bár mely kép vi se lõ a ne vé nek is mer te té sé vel, két szer
szót kér het. A hoz zá szó lá sok egyen kén ti idõ tar ta ma kép -
vi se lõn ként leg fel jebb két perc le het. Az idõ tar tam le jár ta -
kor az el nök kö te les a hoz zá szó ló tól a szót meg von ni.
A köz gyû lés az egyes na pi ren di pon tok tár gya lá sa so rán
– vi ta nél kül, egy sze ri több ség gel – más nak is meg ad hat ja
a jo got a hoz zá szó lás ra. A vita le zá rá sát köve tõen a na pi -
ren di pont elõ adó ja vá la szol hat a hoz zá szó lá sok ra.

(9) A kép vi se lõk nek a na pi rend hez való fel szó la lás ra az
el nök adja meg a szót, a je lent ke zé sük sor rend jé ben.

(10) Ha a na pi ren di pont hoz több fel szó la ló nem je lent -
ke zett, ak kor az el nök a vi tát le zár ja. A vi tát vagy a vita
azon na li le zá rá sát bár mely kép vi se lõ ja va sol hat ja, e kér -
dés ben a tes tü let fel szó la lás és vita nél kül, egy sze rû több -
ség gel azon nal dönt.

(11) So ron kí vü li fel szó la lás il le ti meg azt a sze mélyt, aki
– sze mé lyes meg tá mad ta tás cí mén, vagy
– ügy ren di kér dés ben

kí ván szól ni.

(12) A sza va zás elõtt a hi va tal nak szót kell adni, ha a
 javaslat tör vényességét érin tõ en ész re vé telt kí ván ten ni.

(13) Az el nök fel ada ta a ta nács ko zás rend jé nek fenn tar -
tá sa. En nek ér de ké ben kö te les:

– fi gyel mez tet ni a hoz zá szó lót, aki el tér a tár gyalt té -
má tól, na pi rend tõl, vagy az ülés hez nem illõ, sér tõ a fo gal -
ma zá sa,

– rend re uta sí ta ni azt, aki köz be szól vagy mél tat lan
 magatartást ta nú sít.

Ha a rend re uta sí tás nem ve zet ered mény re, az el nök
meg von ja a szót, eset leg fel füg gesz ti az ülést.

(14) Nyil vá nos ülé sen a hall ga tó ság, il let ve a meg hí vot -
tak csak a ki je lölt he lyet fog lal hat ják el. Ha a hall ga tó ság
az ülést za var ja, az el nök a rend za va rót fi gyel mez te ti és ki
is uta sít hat ja. Ha a rend za va ró sze mély nem ál la pít ha tó
meg, a tel jes hall ga tó sá gi rész ki ürí té sét el ren del he ti.

(15) Zárt ülé sen a kép vi se lõk, a hi va tal, to váb bá meg -
hívása ese tén az érin tett és a szak ér tõ ve het részt. A zárt
ülé sen ho zott ha tá ro zat nyil vá nos ság ra hoz ha tó ré szé rõl és 
a tá jé koz ta tás ra jo go sult sze mély rõl a köz gyû lés kü lön
 határoz.

Szavazás

14.  §

(1) A tes tü let a ha tá ro za ta it nyílt sza va zás sal hoz za. Az
SZMSZ 4.  § (8) és (9) be kez dé sei sze rin ti ügyek ben tit kos
sza va zás is tart ha tó. Az el nök név sze rin ti sza va zást rend el 
el a je len lévõ kép vi se lõk több, mint a fe lé nek kez de mé -
nye zé sé re.

(2) Az el nök az elõ ter jesz tésben sze rep lõ és a vita so rán
el hang zott mó do sí tó, ki egé szí tõ ja vas la to kat egyen ként
bo csát ja sza va zás ra úgy, hogy elõbb a mó do sí tó és ki egé -
szí tõ in dít vá nyok ról az el hang zás sor rend jé ben, majd az
ere de ti elõ ter jesz tés nem vi ta tott ré szé rõl dönt a köz gyû -
lés. Vé gül a mó do sí tá sok kal ki egé szí tett elõ ter jesz tésrõl
ha tá roz. Sza vaz ni elõ ször az „igen”, majd a „nem” sza va -
za tok ra, vé gül a tar tóz ko dás ra vo nat ko zó el nö ki kér dés re
adan dó vá lasz ként, kéz fel eme lés sel le het. A sza va zás
ered mé nyé nek meg ál la pí tá sa után az el nök – a dön tés szó
sze rin ti el mon dá sá val – is mer te ti a ha tá ro za tot.

(3) A meg vá lasz tott kép vi se lõ több mint fe lé nek igen
sza va za ta (mi nõ sí tett több ség) szük sé ges a köz gyû lés át
nem ru ház ha tó fel adat- és ha tás kö re i nél, to váb bá:

a) a tes tü let fel osz lá sá nak ki mon dá sá hoz,
b) az el nök so ro za tos tör vénysértõ te vé keny sé ge, mu -

lasz tá sa  miatt az or szá gos ön kor mány zat tes tü le te ke re se -
tet nyújt hat be az el nök el len a Fõ vá ro si Bí ró ság hoz, az
 elnök tiszt sé gé nek meg szün te té se ér de ké ben, egy ide jû leg
kér he ti az el nök nek e tiszt ség bõl tör té nõ fel füg gesz té sét is,

c) zárt ülés el ren de lé sé hez,
d) kép vi se lõ dön tés ho za tal ból való ki zá rá sá hoz,
e) át nem ru ház ha tó fel adat- és ha tás kö rök dön té sé nél,
f) a tu laj do nost meg il le tõ jo go sult sá gok ról,
g) törzs va gyon meg ha tá ro zá sa,
h) kor lá to zot tan for ga lom ké pes va gyon ré szek meg -

határozása,
i) ami hez tör vény és je len SZMSZ mi nõ sí tett több sé gû

dön tést ír elõ.

(4) Név sze rin ti sza va zást kell el ren del ni:
a) hi tel fel vé tel hez,
b) az el nök, al el nö kök vagy bár mely kép vi se lõ meg in -

do kolt in dít vá nyá ra, mely rõl a köz gyû lés ügy ren di kér dés -
ként ha tá roz.

Név sze rin ti sza va zás ról a hi va tal a név sor sze rin ti
 sorrendben kér de zi a köz gyû lés tag ja it. A kép vi se lõ
„igen”-nel vagy „nem”-mel sza vaz hat. A sza va zás ered -
mé nyét a jegy zõ könyv név sze rint tar tal maz za.
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(5) Sze mé lyi kér dé sek ben, össze fér he tet len sé gi ügyek -
ben a köz gyû lés tit kos ur nás sza va zás sal dönt. A tit kos
 urnás sza va zást kü lön bi zott ság bo nyo lít ja le. Az ur nás
sza va zás ról kü lön jegy zõ köny vet kell ké szí te ni, amit a
 bizottság tag jai ír nak alá.

A jegy zõ könyv mel lék le tei:

– az urna le zá rá sát iga zo ló el len õr zõ lap az elsõ sza va -
zó val hi te le sít ve,

– a sza va zó la pok át vé te lét iga zo ló, a köz gyû lés tag jai
ál tal alá írt név sor,

– a sza va zás ra le adott sza va zó la pok.

A sza va zás ered mé nyét tar tal ma zó jegy zõ könyv a köz -
gyû lé si ülés rõl ké szült ere de ti jegy zõ könyv mel lék le tét
ké pe zi. A sza va zó la po kat és az el len õr zõ la pot a sza va zást
kö ve tõ har min ca dik na pon meg kell sem mi sí te ni. A meg -
sem mi sí tést a hi va tal vég zi és er rõl a bi zott sá got tá jé koz -
tat ja. Vár ha tó több for du lós me ne té rõl a köz gyû lés a bi -
zott ság ja vas la ta alap ján egy sze rû több ség gel kü lön ha tá -
roz. Sza va zat egyen lõ ség ese tén az el nök szü net után, vita
nél kül meg is mé tel te ti a sza va zást. Is mé telt sza va zat egyen -
lõ ség ese tén a köz gyû lés a kö vet ke zõ ülé sen dönt.

V. Fejezet

A képviselõk jogállása

15.  §

(1) Az ön kor mány za ti kép vi se lõ a ki sebb sé gi ügyek ben
az adott ki sebb ség ér de ke it kép vi se li. Részt vesz az ön kor -
mány zat tes tü le ti dön té se i nek elõ ké szí té sé ben, a dön tés -
ben és a vég re haj tás meg szer ve zé sé ben.

(2) Az ön kor mány za ti kép vi se lõ meg bí za tá sa, jo gai és
kö te le zett sé gei a meg vá lasz tá sá val ke let kez nek, jo gai és
kö te le zett sé gei a meg bí za tás meg szû né sé vel szûn nek meg.

(3) Az ön kor mány za ti kép vi se lõt a tes tü le ti mun ká ban
való rész vé tel hez szük sé ges idõ tar tam ra mun ka he lyén fel
kell men te ni a mun ka vég zés alól.

(4) Az ön kor mány za ti kép vi se lõ meg bí za tá sa meg -
szûnik:

a) a köz gyû lés meg bí za tá sá nak meg szû né sé vel,

b) írás be li vagy a köz gyû lé si ülés jegy zõ köny vé be fog -
lalt le mon dás sal,

c) a vá lasz tó jog el vesz té sé vel,

d) az össze fér he tet len ség ki mon dá sá val,

e) az ön kor mány zat köz gyû lé sé nek fel osz lá sá val, fel -
osz la tá sá val,

f) ha az ön kor mány za ti kép vi se lõ egy éven át nem vesz
részt a köz gyû lés ülé sén.

(5) A ki sebb sé gi ön kor mány zat tag ja i nak jo gai és kö te -
les sé gei azo no sak.

A képviselõk jogai

16.  §

(1) A kép vi se lõ:
a) az ön kor mány zat tes tü le ti ülé sén az el nök tõl, el nök -

he lyet tes(ek)tõl, a bi zott ság el nö ké tõl, a hi va tal ve ze tõ tõl
ön kor mány za ti ügy ben fel vi lá go sí tást kér het, amely re az
ülé sen szó ban, il le tõ leg a vá lasz tott for má tól füg gõ en leg -
ké sõbb 8, il let ve 15 na pon be lül írás ban ér de mi vá laszt kell 
adni,

b) ké ré sé re írás be li hoz zá szó lá sát a jegy zõ könyv höz
kell mel lé kel ni, il le tõ leg ké ré sé re vé le mé nyét rög zí te ni
kell a jegy zõ könyv ben,

c) meg bí zás alap ján kép vi sel he ti a tes tü le tet.

(2) A ki sebb sé gi ön kor mány za ti kép vi se lõt a tes tü le ti
mun ká ban való rész vé tel hez szük sé ges idõ tar tam ra mun -
ka he lyén fel kell men te ni a mun ka vég zés alól. Az e miatt
ki e sett jö ve del mét a te le pü lé si ki sebb sé gi ön kor mány za ti
tes tü let té rí ti meg, ami nek alap ján a kép vi se lõ tár sa da lom -
biz to sí tá si el lá tás ra is jo go sult. A tes tü let áta lányt is meg -
ál la pít hat.

A képviselõk kötelezettségei

17.  §

(1) A kép vi se lõ kö te les:
a) részt ven ni a tes tü let mun ká já ban,
b) fel ké rés alap ján se gí te ni a köz gyû lé si ülé sek elõ -

készítését,
c) részt ven ni a köz gyû lé si ülé se ken,
d) be je len te ni az el nök nek vagy a hi va tal ve ze tõ nek, ha

a köz gyû lés vagy a bi zott ság ülé sén való rész vé tel ben,
vagy egyéb meg bí za tá sá nak tel je sí té sé ben aka dá lyoz tat va
van,

e) a meg bí zó le ve lé nek át vé te lé tõl szá mí tott 30 na pon
be lül, majd ezt köve tõen min den év ja nu ár 31-ig va -
gyonnyi lat ko za tot kö te les ten ni. A kép vi se lõ sa ját va -
gyonnyi lat ko za tá hoz csa tol ni kö te les a vele kö zös ház tar -
tás ban élõ há zas tár sá nak vagy élet tár sá nak, va la mint gyer -
me ké nek a va gyonnyi lat ko za tát.

(2) Amennyi ben a kép vi se lõ nem tesz ele get a
Nek.tv.-ben elõ írt va gyon nyi lat ko zat té te li kötelezettsé -
gének, a mu lasz tás ide jén nem gya ko rol hat ja kép vi se lõi
jo ga it és nem ré sze sül het jut ta tá sok ban.

VI. Fejezet

A közgyûlés szervei

18.  §

A köz gyû lés szer vei: az el nök, az el nök he lyet tes(ek),
a bi zott sá gok és a hi va tal.
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Az el nök, el nök he lyet tes(ek)

19.  §

(1) A köz gyû lés sa ját tag jai kö zül meg vá laszt ja az
 országos ön kor mány zat el nö két és el nök he lyet te sét(eit)
(3. szá mú mel lék let).

(2) Az el nök nek a tes tü let mû kö dé sé vel össze füg gõ fel -
ada tai kü lö nö sen:

a) kép vi se li az ön kor mány za tot,
b) se gí ti a kép vi se lõk mun ká ját,
c) a tes tü le ti ülés rõl ké szült jegy zõ köny vet a jegy zõ -

könyv-hi te le sí tõ vel együtt alá ír ja,
d) kap cso la tot tart más ön kor mány za tok polgármeste -

reivel, jegy zõ i vel és bi zott sá gai el nö ke i vel,
e) szer ve zi az ön kor mány zat mun ká ját, gon dos ko dik az 

eh hez szük sé ges tár gyi, sze mé lyi fel té te lek rõl, gondos -
kodik a töb bi ön kor mány zat tal való jó együtt mû kö dés rõl,
az ál lam igaz ga tá si szer vek kel és a ci vil szer ve zõ dé sek kel
való kap cso lat tar tás ról,

f) az ön kor mány zat ha té ko nyabb mû kö dé se ér de ké ben
ta nács adó tes tü le te ket, szak mai mun ka cso por to kat hoz hat
lét re,

g) dönt a ha tás kö ré be át ru há zott kér dé sek ben.

(3) Az el nök nek a bi zott ság(ok) mû kö dé sé vel össze füg -
gõ jog kö rei kü lö nö sen:

a) kö te le zõ jel leg gel in dít vá nyoz hat ja a bi zott ság
össze hí vá sát,

b) fel füg geszt he ti a bi zott ság dön té sé nek a vég re haj tá -
sát, ha az el len té tes a köz gyû lés ha tá ro za tá val, vagy sér ti
az ön kor mány zat ér de ke it. A fel füg gesz tett dön tés rõl a tes -
tü let a kö vet ke zõ ülé sen ha tá roz.

(4) A köz gyû lés az el nök he lyet te sí té sé re és mun ká já -
nak se gí té sé re el nök he lyet test(eket) vá laszt. Az elnök -
helyettes(ek) az el nök aka dá lyoz ta tá sa ese tén el lát ják az
el nök fel ada ta it, il let ve ren del kez nek an nak jogosítvá -
nyaival.

(5) Az el nök és az el nök he lyet tes(ek) tar tós aka dá lyoz -
ta tá sa ese tén, vagy ha e tiszt sé gek egy ide jû leg be töl tet len -
né vál ná nak, úgy a Pénz ügyi El len õr zõ Bi zott ság el nö ke
 jogosult a tes tü let össze hí vá sá ra és an nak ve ze té sé re.

A bizottságok

20.  §

(1) A köz gyû lés fel ada ta i nak ha té ko nyabb el lá tá sa és
a tör vényesség biz to sí tá sa ér de ké ben a kö vet ke zõ ál lan dó
bi zott sá go kat hoz za lét re, zá ró jel ben a bi zott sá gok tag ja i -
nak szá ma:

a) Pénz ügyi El len õr zõ Bi zott ság (5),
b) Val lás ügyi Bi zott ság (3),
c) Kul tu rá lis és Ok ta tá si Bi zott ság (3),

d) Ha gyo mány õr zõ Bi zott ság (3),

e) Nép- és Kép zõ mû vé sze ti Bi zott ság (3).

A köz gyû lés man dá tum vizs gá ló és össze fér he tet len sé gi 
bi zott sá got hoz hat lét re.

(2) A pénz ügyi bi zott ság fel ada ta az or szá gos ön kor -
mány zat nál és in téz mé nyé nél kü lö nö sen: a va gyon nyi lat -
ko za tok nyil ván tar tá sa és el len õr zé se, az éves költségve -
tési ter ve zet nek, a fél éves és éves be szá mo ló ter ve ze té nek
vé le mé nye zé se, a pénz ügyi fo lya ma tok fi gye lem mel kí sé -
ré se és ér té ke lé se, a pénz ügyi dön té sek (kü lö nö sen hi tel -
fel vé te lek) meg ala po zott sá gá nak vizs gá la ta, a pénz ügyi
jog sza bá lyok és bel sõ sza bály za tok ha tá lyo su lá sá nak vizs -
gá la ta. A bi zott ság a vizs gá la tá nak meg ál la pí tá sa it ha la -
dék ta la nul a köz gyû lés elé ter jesz ti. A köz gyû lés a je len -
tés rõl so ron kí vül dönt. A köz gyû lés egyet nem ér té se vagy 
a dön tés el ma ra dá sa ese tén a bi zott ság meg kül di a je len tést 
az Ál la mi Szám ve võ szék nek.

(3) A bi zott sá gok lét szá mát a kép vi se lõk ja vas la tá ra
a köz gyû lés ha tá roz za meg, amely nem le het ke ve sebb
3 fõ nél. Tag ja it a köz gyû lés az ala ku ló ülé sen vagy az ala -
ku ló ülést kö ve tõ elsõ ren des ülé sén nyílt sza va zás sal
 választja meg.

A bi zott sá gok – a fel adat kö rük ben – részt vesz nek
a köz gyû lés dön té se i nek elõ ké szí té sé ben, szer ve zik és el -
len õr zik a dön té sek vég re haj tá sát. A köz gyû lés ha tá roz za
meg azo kat az elõ ter jesz téseket, ame lye ket bi zott ság nyújt
be, to váb bá amely elõ ter jesz tések a bi zott ság ál lás fog la lá -
sá val nyújt ha tók be. A bi zott sá gok ma guk ál la pít ják meg
szer ve ze ti rend jü ket. A bi zott ság szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály za ta, ügy rend je nem le het el len té tes a köz gyû lés
szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá val, ügy rend jé vel.

A köz gyû lés a bi zott sá gok lét szá mát az ille té kes bi zott -
sá gi el nök ja vas la tá ra szük ség sze rint meg emel he ti. Az ön -
kor mány zat el nö ke és el nök he lyet te se(i) nem le het nek
a bi zott sá gok el nö kei vagy tag jai.

(4) A bi zott ság ha tá ro zat ké pes sé gé re és ha tá ro zat ho za -
ta lá ra a köz gyû lés re vo nat ko zó sza bá lyo kat kell meg fele -
lõen al kal maz ni. A bi zott sá gi tag meg bí za tá sa meg szû nik,
ha egy éven át nem vesz részt a bi zott ság ülé sén.

(5) A bi zott ság el nö két és tag ja i nak több mint a fe lét,
a kép vi se lõk kö zül kell vá lasz ta ni.

(6) A bi zott sá gok tag ja i nak név so rát és a bi zott sá gok
fel ada ta it a 3. szá mú mel lék let tar tal maz za.

A hivatal

21.  §

(1) A hi va tal el ne ve zé se: Or szá gos Ru szin Ki sebb sé gi
Ön kor mány zat Hi va ta la.

(2) A hi va tal szék he lye: 1147 Bu da pest, Gyar mat u.
85/B.
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(3) A hi va tal ve ze tõ jét az el nök ja vas la tá ra a köz gyû lés
ha tá ro zat lan idõ re ne ve zi ki. A hi va tal ve ze tõ je te kin te té -
ben – a fel men tés ese tét ki vé ve – az el nök gya ko rol ja
a mun kál ta tói jo go kat. A fel men tés jo gát a köz gyû lés gya -
ko rol ja.

(4) A hi va tal ve ze tõ je kö te les je lez ni az or szá gos ön kor -
mány zat tes tü le té nek, a bi zott sá ga i nak és az el nök nek, ha
dön té se ik nél jog sza bály sér tést ész lel.

(5) A hi va tal az or szá gos ön kor mány zat szer ve ze te ként
elõ ké szí ti és vég re hajt ja an nak ha tá ro za ta it, el lát ja a gaz -
dál ko dás sal kap cso la tos fel ada to kat.

(6) A hi va tal or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za ti költ -
ség ve té si szerv. Az or szá gos ön kor mány zat meg szû né sét
köve tõen a hi va tal el lát ja a meg szûnt or szá gos ön kor -
mány zat in téz mény mû köd te té si és egyéb, az or szá gos ön -
kor mány zat ál tal lét re ho zott szer ve zet mû kö dé sé hez kap -
cso ló dó tu laj do no si (rész tu laj do no si), fenn tar tói (rész -
fenn tar tói) fel ada to kat, ide nem ért ve az e tör vény sze rin ti
ha tás kör át adás ból, köz ok ta tá si meg ál la po dás ból, il le tõ leg
köz ok ta tá si és kul tu rá lis in téz mény fenn tar tói jo gá nak
 átvételébõl adó dó fel ada to kat.

(7) A (6) be kez dés be nem tar to zó ingó és in gat lan va -
gyont, pénz esz kö zö ket és irat anya got a hi va tal a Nem ze ti
és Et ni kai Ki sebb sé gi Hi va tal ide ig le nes ke ze lé sé be adja
az or szá gos ön kor mány zat meg szû né sét kö ve tõ 60 na pon
be lül. A Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gi Hi va tal az új
 országos ön kor mány zat nak – a meg ala ku lá sát kö ve tõ
30 na pon be lül – szám adá si kö te le zett ség mel lett vissza -
adja az át adott, il le tõ leg he lyük be lé pett va gyon tár gya kat
és az irat anya got.

(8) A hi va tal a (6) be kez dés sze rin ti ha tás kö re az új
 országos ön kor mány zat meg ala ku lá sá val vissza száll az
 országos ön kor mány zat ra. A hi va tal a (6) be kez dés alap ján 
vég zett te vé keny sé gé rõl szám adá si kö te le zett ség gel tar to -
zik a köz gyû lés nek, egy ide jû leg a (6) be kez dés ben meg -
határozott jog kö rét ön ál ló an a továb biak ban nem gya ko -
rol hat ja.

(9) A hi va tal ve ze tõ ve ze ti a köz gyû lés hi va ta lát. A hi va -
tal ve ze tõ:

a) gon dos ko dik az ön kor mány zat mû kö dé sé vel kap -
cso la tos fel ada tok el lá tá sá ról;

b) a ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben sza bá lyoz za a ki ad -
má nyo zás rend jét; gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat a köz -
gyû lés hi va ta lá nak dol go zói te kin te té ben. A ki ne ve zés hez, 
ve ze tõi meg bí zás hoz, fel men tés hez, a ve ze tõi meg bí zás
vissza vo ná sá hoz, ju tal ma zás hoz – az el nök ál tal meg ha tá -
ro zott kör ben – az el nök egyet ér té se szük sé ges;

c) ta nács ko zá si jog gal vesz részt a köz gyû lés, ve het
részt a köz gyû lés bi zott sá ga i nak ülé sén;

d) dönt a ha tás kö ré be utalt ügyek ben.

(10) Az el nök a hi va tal ve ze tõ út ján irá nyít ja a hi va talt.
A hi va tal ügy rend jét az 1. szá mú füg ge lék tar tal maz za.

(11) A hi va tal dol go zói te kin te té ben a mun kál ta tói jog -
kört a hi va tal ve ze tõ je gya ko rol ja.

VII. Fejezet

Az önkormányzat költségvetése, vagyona
és gazdálkodása

22.  §

(1) A tes tü let sa ját ha tás kö ré ben ha tá roz za meg:
a) a va gyon gaz dál ko dás kér dé se it,
b) költ ség ve té sét, zár szám adá sát.

(2) A költ ség ve tés össze ál lí tá sá nak rész le tes sza bá lya it
ezen kí vül az ál lam ház tar tás ról  szóló tör vény, a vég re haj -
tás ra ki adott kor mány ren de le tek, a fi nan szí ro zás rend jét és 
az ál la mi hoz zá já ru lás mér té két az ál la mi költ ség ve té si
tör vény ha tá roz za meg. A gaz dál ko dás so rán a köz pon ti
költ ség ve té si szer vek gaz dál ko dá sá ra vo nat ko zó sza bá -
lyo kat kell al kal maz ni, a Nek.tv.-ben fog lalt el té ré sek kel.
A ki sebb sé gi ön kor mány za tok gaz dál ko dá sá ra az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé re, il le tõ leg a költ ség ve tés alap -
ján gaz dál ko dó szer vek be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö -
te le zett sé gé nek rend jé re vo nat ko zó sza bá lyok irány adó ak.

(3) A tes tü let éven te kö te les az ön kor mány zat költ ség -
ve té sét meg ál la pí ta ni. A költ ség ve tés ter ve ze té nek el ké -
szí té sé rõl, a ter ve zet nek a tes tü let elé ter jesz té sé rõl az
 elnök gon dos ko dik.

(4) Az ön kor mány zat mû kö dé sé nek pénz ügyi fel té te le it
az aláb bi for rá sok ból biz to sít ja:

– ál la mi költ ség ve té si hoz zá já ru lás,
– sa ját be vé te lek,
– tá mo ga tá sok,
– va gyon ho za dé ka,
– ado má nyok,
– át vett pénz esz kö zök.

23.  §

(1) Az ön kor mány zat va gyo na a ki sebb sé gi köz ügyek
el lá tá sát szol gál ja. Az ön kor mány zat va gyo nát, va gyon lel -
tá rát, a törzs va gyont és a kor lá to zot tan for ga lom ké pes
 vagyonrészek meg ha tá ro zá sát és az az zal kap cso la tos gaz -
dál ko dás sza bá lya it kü lön ha tá ro zat sza bá lyoz za.

(2) A ki sebb sé gi ön kor mány zat a ki sebb sé gi köz ügyek
el lá tá sa so rán va gyo ná val ön ál ló an gaz dál ko dik. Gaz dál -
ko dá sá nak biz ton sá gá ért az ön kor mány zat köz gyû lé se,
 annak sza bály sze rû sé gé ért az el nök a fe le lõs.

(3) Az ön kor mány zat va gyo ná nak el kü lö ní tett ré sze
a törzs va gyon, mely nek kö rét az ön kor mány zat tes tü le te át 
nem ru ház ha tó ha tás kö ré ben mi nõ sí tett több ség gel ha tá -
roz za meg. A törzs va gyon kö ré be tar toz nak mind azok
a va gyon ré szek, to váb bá va gyo ni ér té kû jo gok, ame lyek
a ki sebb sé gi ön kor mány zat tu laj do ná ban, ki zá ró la gos
hasz ná la tá ban van nak, és köz vet le nül a ki sebb sé gi köz -
ügyek el lá tá sát szol gál ják.
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(4) A törzs va gyon kö ré be tar to zó va gyon ré szek kö zül

a) for ga lom kép te len a mû kö dést biz to sí tó in gat lan va -
gyon rész, to váb bá min den más olyan va gyon rész, ame lyet
tör vény vagy az ön kor mány zat a szer ve ze tét és mû kö dé sét
meg ha tá ro zó ha tá ro za tá ban an nak nyil vá nít,

b) kor lá to zot tan for ga lom ké pe sek a törzs va gyon hoz
tar to zó mind azon va gyon ré szek, ame lyek nem tar toz nak
az a) pont ban meg ha tá ro zott va gyon hoz.

(5) A törzs va gyon kor lá to zot tan for ga lom ké pes tár gya i -
ról tör vény ben vagy mi nõ sí tett több ség gel ho zott ön kor -
mány za ti ha tá ro zat ban meg ha tá ro zott fel té te lek alap ján
 lehet ren del kez ni.

24.  §

(1) Az ön kor mány zat olyan vál lal ko zás ban ve het részt,
amely ben a fe le lõs sé ge nem ha lad ja meg a va gyo ni hoz zá -
já ru lás mér té két.

(2) Az ön kor mány za tot meg il le tõ tu laj do no si jo gok
gya kor lá sa ki zá ró lag a köz gyû lé si ülés ha tás kö ré be tar to -
zik.

(3) Az ön kor mány zat gaz dál ko dá sát, to váb bá az ál la mi
költ ség ve tés bõl nyúj tott tá mo ga tás, il let ve az ál lam ál tal
meg ha tá ro zott cél ra in gye ne sen jut ta tott va gyon fel hasz -
ná lá sát az Ál la mi Szám ve võ szék el len õr zi. Az or szá gos
ön kor mány zat a sa ját és in téz mé nyei pénz ügyi el len õr zé -
sét jog sza bály ban meg ha tá ro zott ké pe sí té sû bel sõ el len õr
út ján lát ja el, ön ál ló an vagy más or szá gos ön kor mány zat -
tal kö zö sen.

(4) Az or szá gos ön kor mány zat ön ál ló an vagy más
 országos ön kor mány zat tal kö zö sen – a jog sza bály ban
meg ha tá ro zott fel té te lek sze rin ti kö ve tel mé nyek nek meg -
fe le lõ, név jegy zék ben sze rep lõ – költ ség ve té si könyv vizs -
gá lót (szer ve ze tet) kö te les meg bíz ni, to váb bá jog sza bály
ál tal meg ha tá ro zott egy sze rû sí tett tar tal mú, az ön kor -
mány zat nak és in téz mé nye i nek ada ta it össze von tan tar tal -
ma zó, éves pénz for gal mi je len té sét, könyv vi te li mér le gét,
pénz ma rad vány és ered mény ki mu ta tá sát kö te les a Bel ügyi 
Köz löny ben és a Cég köz löny ben köz zé ten ni. A könyv -
vizs gá ló ra egye bek ben a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló
1990. évi LXV. tör vény (Ötv.) ren del ke zé sei az irány -
adóak.

(5) Az ön kor mány zat gaz da sá gi-, pénz ügyi feladatellá -
tásának sza bá lyo zá sát a Szám vi te li Po li ti ka és az ah hoz
kap cso ló dó sza bály za tok biz to sít ják. Ezek el ké szí té se,
kar ban tar tá sa be tar tá sa és be tar ta tá sa a hi va tal fel ada ta.

VIII. Fejezet

Összeférhetetlenségi szabályok és eljárás

25.  §

(1) A köz gyû lés nek a Nek.tv. 30/O.  § (1) be kez dé sé ben
fog lal ta kon túl nem le het tag ja:

a) az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat ál tal ala pí tott
költ ség ve té si szerv ve ze tõ je, amennyi ben a ve ze tõ az
 országos ön kor mány zat köz gyû lé sé tõl kap ja a meg bí zá sát,

b) aki, il let ve aki nek a sze mé lyes köz re mû kö dé sé vel
mû kö dõ gaz da sá gi tár sa ság ön kor mány za ti fel ada tot a
köz gyû lés sel vagy a köz gyû lés szer vé vel kö tött vál lal ko -
zá si, meg bí zá si szer zõ dés vagy mun ka szer zõ dés alap ján
lát el,

c) ku ra tó ri u mi tag ság ki vé te lé vel a köz gyû lés ál tal lét re -
ho zott köz ala pít vány ke ze lõ szer vé nek tisztségvise lõje,

d) az ön kor mány zat hi va ta la dol go zó ja, füg get le nül at -
tól, hogy mun ka jog vi szony ban vagy mun ka vég zé sé re irá -
nyu ló egyéb jog vi szony alap ján lát ja el fel ada tát.

(2) Az el nök az össze fér he tet len sé gi okot a meg vá lasz -
tá sá tól, il let ve az össze fér he tet len sé gi ok fel me rü lé sé tõl
szá mí tott 30 na pon be lül kö te les meg szün tet ni. Ha az
 elnök kö te le zett sé gé nek nem tett ele get, bár me lyik kép vi -
se lõ in dít vá nyá ra a köz gyû lés dönt az össze fér he tet len ség
kér dé sé ben, in do kolt eset ben a ha tá ro za tá ban ki mond ja az
össze fér he tet len ség fenn ál lá sát.

IX. Fejezet

Záró rendelkezések

26.  §

(1) Az SZMSZ 2007. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba.
 Ezzel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a 4/2006. (I. 28.) sz.
ORKÖ köz gyû lé si ha tá ro zat.

(2) Az SZMSZ mel lék le tei, füg ge lé kei az aláb bi ak:
1. szá mú mel lék let: A köz gyû lés fel adat- és ha tás kö re i -

nek jegy zé ke
2. szá mú mel lék let: A kép vi se lõk név jegy zé ke
3. szá mú mel lék let: Az el nök, el nök he lyet te sek, bi zott -

sá gok és tag ja i nak név so ra, a bi zott sá gok fel ada tai
1. szá mú füg ge lék: Or szá gos Ru szin Ki sebb sé gi

 Önkormányzat Hi va ta la ügy rend je

Je len SZMSZ-ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben
az 1993. évi LXXVII. tör vény (Nek.tv.) ren del ke zé sei az
irány adó ak.

Bu da pest, 2007. jú li us 6.

Ma naj ló And rás s. k.,
ORKÖ el nök
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1. számú melléklet

Az Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
közgyûlésének feladat- és hatásköre

Az ön kor mány zat – jog sza bá lyi ke re tek kö zött – ha tá ro -
zat ban ön ál ló an dönt:

1. el ne ve zé sé rõl, szék he lyé rõl, szer ve ze té rõl, szer ve -
ze té nek és mû kö dé sé nek rész le tes sza bá lya i ról az ala ku ló
ülést kö ve tõ 3 hó na pon be lül,

2. költ ség ve té sé rõl, ha tá ro zat mó do sí tás ról, zár szám -
adá sá ról, va gyon lel tár meg ál la pí tá sá ról,

3. törzs va gyo na kö ré rõl, kor lá to zot tan for ga lom ké pes
va gyon ré szek meg ha tá ro zá sa,

4. jel ké pe i rõl,
5. az ál ta la kép vi selt ki sebb ség or szá gos ün ne pe i rõl,
6. ki tün te té se i rõl, ezek oda íté lé sé nek fel té te le i rõl, sza -

bá lya i ról,
7. ren del ke zé sé re álló rá dió- és te le ví zió-csa tor na fel -

hasz ná lá sá nak el ve i rõl és mód já ról,
8. a ren del ke zé sé re álló köz szol gá la ti rá dió és te le ví zió

mû sor idõ fel hasz ná lá sá nak el ve i rõl,
9. in téz mény ala pí tá sá ról, fenn tar tá sá ról, mû köd te té sé -

rõl, meg szün te té sé rõl, így kü lö nö sen alap- és kö zép fo kú
ki sebb sé gi ok ta tá si in téz mé nyek, to váb bá fel sõ ok ta tá si
 intézmény vagy fel sõ ok ta tá si in téz mény ke re té ben meg -
valósítandó kép zés ala pí tá sá ról, fenn tar tá sá ról és mû köd -
te té sé rõl, il le tõ leg át vé te lé nek kez de mé nye zé sé rõl, in téz -
mény ve ze tõ jé nek ki ne ve zé sé rõl, fel men té sé rõl,

10. gaz dál ko dó szer ve zet, egyéb szer ve zet lét re ho zá sá -
ról, meg szün te té sé rõl, az ezek hez való rész vé tel rõl,

11. szín ház mû köd te té sé rõl,
12. mú ze u mi ki ál lí tó hely, or szá gos gyûj tõ kör rel ren -

del ke zõ köz gyûj te mény lé te sí té sé rõl, fenn tar tá sá ról,
13. ki sebb sé gi könyv tár fenn tar tá sá ról,
14. mû vé sze ti, tu do má nyos in té zet, ki adó ala pí tá sá ról,

mû köd te té sé rõl,
15. jog se gély szol gá lat lét re ho zá sá ról és mûködteté -

sérõl,
16. mû kö dé se kö ré ben pá lyá za tok ki írá sá ról, ösz tön díj

ala pí tá sá ról,
17. a köz ok ta tá si tör vény sze rin ti köz ok ta tá si meg ál la -

po dás nak az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter rel tör té nõ meg -
kötésérõl,

18. a köz ok ta tá si tör vény sze rin ti köz ok ta tá si meg ál la -
po dás nak a he lyi ön kor mány zat tal tör té nõ meg kö té sé rõl,

19. saj tó köz le mé nyek köz zé té te lé rõl,
20. a ki sebb sé gi utó név jegy zék össze ál lí tá sá ról, a ki -

sebb sé gi utó név vel kap cso la tos meg ke re sé sek rõl,
21. tes tü let fel osz lá sá nak ki mon dá sá ról,
22. zárt ülés el ren de lé sé rõl,
23. kép vi se lõ dön tés ho za tal ból való ki zá rá sá ról,
24. át nem ru ház ha tó fel adat- és ha tás kö rök rõl,
25. tu laj do nost meg il le tõ jo go sult sá gok ról,
26. hi tel fel vé tel rõl,

27. a he lyi ön kor mány zat tól vagy más ki sebb sé gi ön -
kor mány zat tól át vett fel adat tal kap cso la tos meg ál la po dás
meg kö té sé rõl,

28. ön kor mány za ti tár su lás lét re ho zá sá ról és az ilyen
tár su lás hoz való csat la ko zás ról,

29. ér dek kép vi se le ti szerv hez tör té nõ csat la ko zás ról,
kül föl di ön kor mány zat tal, más szer ve zet tel való együtt -
mû kö dé si meg ál la po dás meg kö té sé rõl,

30. el nö ké nek, el nök he lyet tes(ei nek)ének meg vá lasz -
tá sá ról, el nök sze mé lyi jut ta tá sa i ról, költ ség té rí té sé rõl

31. bi zott ság lét re ho zá sá ról,
32. a va gyonnyi lat ko za tok kal kap cso la tos el já rás ról,
33. a költ ség té rí tés meg vo ná sá ról,
34. a MNEKK Ku ra tó ri u má ba ku rá tor ki je lö lé sé rõl

(amely ma gá ban fog lal ja a meg bí zás és a ki je lö lés vissza -
vo ná sá nak jo gát),

35. egyéb, tör vény ál tal meg ha tá ro zott fel adat- és
 hatáskörébe tar to zó ügyek rõl.

2. számú melléklet

Az ORKÖ közgyûlésének tagjai

 1. Ma naj ló And rás
 2. Dr. Lja vi nyec Sztye pán
 3. Szil cer-Li ko vics Olga
 4. Kozs nyánsz ky Já nos
 5. Mo ril jak Va lé ria
 6. Dr. Lya vi necz Ma ri an na
 7. Gi ricz Vera
 8. Ho mo ki Ist ván
 9. Bara Sán dor
10. Szó nocz ky Já nos Mi hály
11. Dr. Sza bó Já nos
12. Mi nyócz ki Ber ta lan
13. Li ge ti né Sztrinsz ky Jo lán
14. Han csák And rás
15. Ily kó And rea
16. Do náth Le hel
17. Cse hily Lász ló
18. Sol tész Géza
19. Dr. Ujacz ki Ti bor
20. Dr. Egye d La jos
21. Hat tin ger Gá bor
22. Csics vá ri Mik lós
23. Po po vics Lász ló
24. Er dõs Jó zsef
25. Med ve Lász ló
26. Vaj da And rea
27. Hi mi nec Vla di mir
28. Princz Ist ván
29. Trom bi tás Béla
30. Vár al jai Ká roly
31. Esz ter go mi né Iri na
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3. számú melléklet

Az ORKÖ elnöke, elnökhelyettesei, bizottságai
és tagjai, a bizottságok feladatai

Elnök

Az Or szá gos Ru szin Ki sebb sé gi Ön kor mány zat el nö ke:
Ma naj ló And rás

Elnökhelyettesek

Az Or szá gos Ru szin Ki sebb sé gi Ön kor mány zat két
 elnökhelyettese: Szil cer-Li ko vics Olga és Lja vi nyec
Sztye pán

A bi zott sá gok és tag jai

1. Pénz ügyi El len õr zõ Bi zott ság: Kozs nyánsz ky Já nos,
Ho mo ki Ist ván, Cse hily Lász ló, Han csák And rás, Bara
Sán dor

2. Val lás ügyi Bi zott ság: Szó nocz ky Já nos Mi hály,
 Minyóczki Ber ta lan, Han csák And rás

3. Kul tu rá lis és Ok ta tá si Bi zott ság: dr. Sza bó Já nos,
Do náth Le hel, Li ge ti né Sztrinsz ky Jo lán

4. Ha gyo mány õr zõ Bi zott ság: Mo ril jak Va lé ria, Li ge ti -
né Sztrinsz ky Jo lán, dr. Lya vi necz Ma ri an na

5. Nép- és Kép zõ mû vé sze ti Bi zott ság: dr. Lya vi necz
Ma ri an na, Ily kó And rea, Gi ricz Vera

A bizottságok feladatai

Pénz ügyi El len õr zõ Bi zott ság

Fi gye lem mel kí sé ri a pénz ügyi fo lya ma to kat, azo kat
 értékeli, vizs gál ja a pénz ügyi dön té sek meg ala po zott sá gát, 
a bel sõ sza bály za tok ha tá lyo su lá sát.

Fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri az ön kor mány zat
költ ség ve té sé nek kon dí ci ó it, ja vas la tot tesz a szük sé ges
in téz ke dés vagy dön tés meg té te lé re a köz gyû lés nek, ha
a költ ség ve té si el fo ga dott be vé te li és ki adá si elõ irány za tok 
egyen sú lyá nak a gaz dál ko dás biz ton sá gát ve szé lyez te tõ
meg vál to zá sát ész le li.

Részt vesz az ön kor mány za ti szin tû költ ség ve tés ter ve -
zé sé ben, a költ ség ve tés össze ál lí tá sá ban.

A gaz dál ko dás ról  szóló be szá mo lók, a zár szám adás,
a költ ség ve tés és an nak mó do sí tá sa elõ ze tes vé le mé nye
nél kül nem ter jeszt he tõ a köz gyû lés elé.

Kez de mé nye zi hi tel fel vé te lét és el len õr zi azok fel hasz -
ná lá sát.

Köz re mû kö dik az ön kor mány za tot érin tõ, gaz da sá gi és
gaz dál ko dá si kér dé sek ben. Fo lya ma to san el len õr zi a költ -
ség ve té si ha tá ro zat ban fog lal ta kat, mely nek elõ ké szí té sé -
ben és ter ve zé sé ben részt vesz.

Val lás ügyi Bi zott ság

Elõ se gí ti a kap cso lat tar tást a gö rög ka to li kus egy ház -
köz sé gek ben mû kö dõ ru szin ki sebb sé gi ön kor mány za tok
kö zött.

Fi gye lem mel kí sé ri az or szá gos szin tû ren dez vé nye ket,
a ha gyo má nyos gö rög ka to li kus egy há zi szláv nyel vû
 liturgiákat, ezek szer ve zé sét és le bo nyo lí tá sát. A ha zai
 ruszin mé di á ban rend sze re sen hírt ad a gö rög ka to li kus
val lá si ér té kek meg õr zé sé rõl, az ak tu á lis ren dez vé nyek rõl.

Te vé keny sé gé vel hoz zá já rul a ru szin in téz mé nyek mû -
köd te té sé hez, gya ra pí tá sá hoz, az anya gok meg óvá sá hoz.

Ja vas la tot tesz a költ ség ve tés össze ál lí tá sá hoz.

Kul tu rá lis és Ok ta tá si Bi zott ság

Se gí ti az anya nyelv meg õr zé sét és a ru szin nyelv ok ta -
tást, a ru szin kul tú ra meg õr zé sét és ápo lá sát, elõ se gí ti az
ezt szol gá ló ren dez vé nyek és prog ra mok meg szer ve zé sét,
le bo nyo lí tá sát. Gon dos ko dik az iden ti tást meg õr zõ or szá -
gos szin tû ün ne pek, ren dez vé nyek, anya nyel vi mû so rok
össze ál lí tá sá ról és le bo nyo lí tá sá ról.

A ha zai ru szin mé di á ban rend sze re sen tá jé koz ta tást ad
a kö zös ség je len tõs, ön azo nos ság meg õr zé sét szol gá ló
ese mé nye i rõl, az ak tu á lis ren dez vé nyek rõl.

Te vé keny sé gé vel hoz zá já rul a ru szin in téz mé nyek mû -
köd te té sé hez, gya ra pí tá sá hoz, az anya gok meg óvá sá hoz.

Ja vas la tot tesz a költ ség ve tés össze ál lí tá sá hoz, az or szá -
gos szin tû ren dez vé nyek, ün ne pek hely szí né re és idõ pont -
já ra.

Ha gyo mány õr zõ Bi zott ság

Gon dos ko dik a ha gyo mány õr zõ ün ne pek meg szer ve zé -
sé rõl és le bo nyo lí tá sá ról.

Biz to sít ja az or szá gos szin tû ren dez vé nyek ha gyo mány -
õr zõ jel le gét.

A ha zai ru szin mé di á ban rend sze re sen tá jé koz ta tást ad
a kö zös ség je len tõs, ön azo nos ság meg õr zé sét szol gá ló
ese mé nye i rõl, az ak tu á lis ren dez vé nyek rõl.

Tevékeny ségével hoz zá já rul a ru szin in téz mé nyek mû -
köd te té sé hez, gya ra pí tá sá hoz, az anya gok meg óvá sá hoz.

Ja vas la tot tesz a költ ség ve tés össze ál lí tá sá hoz.

Nép- és Kép zõ mû vé sze ti Bi zott ság

Gon dos ko dik a ru szin kép zõ mû vé sze ti prog ra mok,
 táborok meg szer ve zé sé rõl és le bo nyo lí tá sá ról.

Biz to sít ja a ru szin nép- és kép zõ mû vé sze ti ér té kek meg -
je le ní té sét a ha zai ru szin mé di á ban. Te vé keny sé gé vel hoz -
zá já rul a ru szin in téz mé nyek mû köd te té sé hez, gyarapí -
tásához, az anya gok meg óvá sá hoz.

Ja vas la tot tesz a költ ség ve tés össze ál lí tá sá hoz, az or szá -
gos szin tû ren dez vé nyek, ün ne pek, tá bo rok, prog ra mok
hely szí né re és idõ pont já ra.
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1. számú függelék

Az Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
szabályzata a hivatal ügyrendjérõl

I.

Általános rész

Az Or szá gos Ru szin Ki sebb sé gi Ön kor mány zat a nem -
ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i ról  szóló 1993. évi
LXXVII. tör vény 39/A.  § (1), va la mint a 39/B.  § (1) be -
kez dés sze rint meg ha tá roz ta az ön kor mány zat mû kö dé sé -
vel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá ra a hi va tal szer ve ze tét,
amely nek ügy rend jét a kö vet ke zõk sze rint ál la pít ja meg:

II.

A hivatal jogállása

1. A hi va tal el ne ve zé se: Or szá gos Ru szin Ki sebb sé gi
Ön kor mány zat hi va ta la

2. A hi va tal szék he lye: 1147 Bu da pest XIV., Gyar mat
u. 85/B.

3. A hi va tal bé lyeg zõi:

„ORSZÁGOS RUSZIN KISEBBSÉGI ÖNKOR -
MÁNYZAT HIVATALA” el ne ve zés ma gyar és ru szin
nyel ven, mely kör be fon ja a nem ze ti cí mert.

„ORSZÁGOS RUSZIN KISEBBSÉGI ÖNKOR -
MÁNYZAT HIVATALA” el ne ve zés ma gyar és ru szin
nyel ven fej lé ces pe csét.

4. A hi va tal jog ál lá sa: A hi va tal ön ál ló jogi sze mély.
A hi va tal sa ját költ ség ve té si elõ irány za ta kö ré ben ön -
állóan gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv ként mû kö dik.

III.

A hivatal irányítása és vezetése, tagozódása,
mûködési rendje

1. A hi va talt az el nök a köz gyû lés dön té sei sze rint és
sa ját ön kor mány za ti jog kö ré ben irá nyít ja. E feladatkö -
rében az el nök a hi va tal ve ze tõ ja vas la ta i nak figye lembe -
véte lével meg ha tá roz za a hi va tal fel ada ta it, a dön té sek
elõ ké szí té sét és vég re haj tá sát; a hi va tal szer ve ze ti ta go zó -
dá sát, mun ka- és ügy fél fo ga dá si rend jét. Gya ko rol ja az
egyéb mun kál ta tói jo go kat a hi va tal ve ze tõ és az ön kor -
mány za ti in téz mény ve ze tõk te kin te té ben.

2. A hi va tal ve ze tõ ve ze ti a hi va talt. E fel adat kör ében:
gon dos ko dik az ön kor mány zat mû kö dé sé vel kap cso la tos
fel ada tok el lá tá sá ról, a gaz dál ko dás sal kap cso la tos fel ada -
tok ról és a ha tá ro za tok elõ ké szí té sé rõl, va la mint betartá -
sáról. A hi va tal ve ze tõ gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat a
hi va tal mun ka vál la lói te kin te té ben.

A hivatal szervezeti tagozódása és mûködése

3. A hi va tal fel ada ta it az aláb bi bel sõ szer ve ze ti egy sé -
gek ben lát ja el: hi va tal ve ze tõi ka bi net, gaz da sá gi rész leg,
bel sõ el len õr zés.

A szer ve ze ti egy sé gek egy más sal mel lé ren delt sé gi
 viszonyban áll nak. A hi va tal ve ze tõ egyes fel ada tok el lá tá -
sa so rán kül sõ szak em bert is be von hat.

A hi va tal mû kö dé sé nek rend je

4. A hi va tal mun ka rend je: hét fõ tõl pén te kig, heti 40 óra.
A jog sza bály ban elõ írt tör vényes mun ka idõ be tar tá sá -

val az ál ta lá nos tól el té rõ mun ka rend is en ge dé lyez he tõ.

5. A hi va tal nyit va tar tá si ide je: kedd 10.00–15.00 óra
és csü tör tök 10.00–15.00 óra, ki vé ve el nö ki, el nök he lyet -
te si fo ga dó órák ide je.

6. Ügy fél fo ga dá si rend, fo ga dó órák:
a) ügy fél fo ga dá si idõ: kedd 10.00–15.00 óra és csü tör -

tök 10.00–15.00 óra;
b) el nök és el nök he lyet te sek fo ga dó órá ja: min den hó -

nap elsõ he té nek csü tör tö kén 14.00–18.00 óra;
c) hi va tal ve ze tõ fo ga dó órá ja: min den hó nap elsõ he té -

nek kedd jén 10.00–15.00 óra.

7. A hi va tal dol go zói kö te le sek meg õriz ni az ál la mi-,
a szol gá la ti- és ma gán tit kot.

8. A hi va tal dol go zó i nak szak mai kép zé sét a hi va tal ve -
ze tõ biz to sít ja.

9. A fel ada tok egyez te té se ér de ké ben min den bel sõ
szer ve ze ti egy ség kö te les leg alább fél éven te ér te kez le tet
tar ta ni.

IV.

A hivatal feladata

1. A hi va tal fel ada ta it az el nök ren del ke zé sei alap ján,
a köz gyû lés és a bi zott sá gok dön té sei, va la mint a jog -
szabályok figye lembe véte lével a hi va tal ve ze tõ ha tá roz za
meg.
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2. A hi va tal va la mennyi bel sõ szer ve ze ti egy sé gé nek
fel ada ta a köz gyû lés és a bi zott sá gok mû kö dé sé vel, az
 elnök, az al el nö kök, a hi va tal ve ze tõ te vé keny sé gé vel kap -
cso la tos elõ ké szí tõ és vég re haj tó mun ka, a köz gyû lé si
 tagok mun ká já nak se gí té se.

3. A hi va tal mû kö dé se so rán kö te les a köz gyû lé si elõ -
ter jesz téseket elõ ké szí te ni, a tör vényességet be tar ta ni,
a köz gyû lés ha tá ro za ta it, va la mint a fel ada to kat, uta sí tá so -
kat szak sze rû en, ha tár idõ ben vég re haj ta ni.

4. Mun kál ta tói jog kö rök gya kor lá sá val kap cso la tos
elõ ké szí tõ és vég re haj tó te vé keny ség, mun ka kö ri le írá sok -
nak nap ra ké szen tar tá sa, mun ka rend és a mun ka fe gye lem
be tar tá sa.

5. Köz re mû kö dés az in téz mé nyek irá nyí tá sá val kap -
cso la tos dön té sek elõ ké szí té sé ben, a vég re haj tás meg szer -
ve zé sé ben.

V.

Belsõ szervezeti egységek feladatai

1. Gaz da sá gi rész leg:

– szám vi te li po li ti ka és a sza bály za tok el ké szí té se,
azok kar ban tar tá sa,

– költ ség ve té si ter ve zés,

– költ ség ve té si ja vas lat, ha tá ro zat mó do sí tá sok, be szá -
mo ló össze ál lí tá sa,

– költ ség ve té si je len té sek, in for má ci ók, adat szol gál ta -
tá sok el ké szí té se,

– fo lya ma tos költ ség ve té si nyil ván tar tás ve ze té se,

– há zi pénz tár ke ze lé se,

– az ön kor mány za ti va gyont érin tõ kar ban tar tá sok, fel -
újí tá sok, be ru há zá sok elõ ké szí té se és meg va ló sí tá sa,

– a fo gya té ko sok aka dály men tes köz le ke dé sé nek ki -
ala kí tá sá val és biz to sí tá sá val kap cso la tos fel ada tok,

– in for ma ti kai esz kö zök be szer zé se, te le pí té se, üzem be 
he lye zé se és fo lya ma tos üze mel te té se.

2. Hi va tal ve ze tõi Ka bi net:

– az el nök és a hi va tal ve ze tõ mun ká já nak szer ve zé se,
mun ka fel té te le i nek biz to sí tá sa,

– köz gyû lé si ülé sek szer ve zé se, az ülés na pi ren di ter -
ve zé se, meg hí vók össze ál lí tá sa, kéz be sí té se,

– a köz gyû lés, a bi zott sá gok elé ke rü lõ anya gok idõ ben 
tör té nõ el ké szí té se, a hi va tal ve ze tõ elõ ter jesz téseinek elõ -
ké szí té se, össze ál lí tá sa,

– a köz gyû lé si, bi zott sá gi jegy zõ köny vek el ké szí té se,

– elõ ter jesz tések idõ be ni el ké szí té se, össze ál lí tá sa,

– el nök ese té ben a le járt ha tár ide jû ha tá ro za tok vég re -
haj tá sá ról tör té nõ je len tés el ké szí té se,

– ren dez vé nyek szer ve zé se,

– az ön kor mány za tot érin tõ saj tó köz le mé nyek fi gye -
lem mel kí sé ré se, saj tó val, tö meg kom mu ni ká ci ó val a rend -
sze res kap cso lat tar tás szer ve zé se, a Ru szin Vi lág meg -
jelentetésével kap cso la tos szer ve zõ fel ada tok,

– az ORKÖ in ter ne tes hon lap já nak kar ban tar tá sa,

– az ön kor mány za tot érin tõ pá lyá za ti fel hí vá sok és ki -
írá sok fi gye lem mel kí sé ré se, azok ra fi gye lem fel hí vá sa,

– a tes tü le ti és bi zott sá gi ha tá ro za tok nyil ván tar tá sa,

– gon dos kod ni az írás ban vá laszt igény lõ, tes tü le ti ülé -
sen el hang zott kér dé sek idõ ben tör té nõ megválaszolá -
sáról,

– ál lan dó kap cso lat fenn tar tá sa a bi zott sá gi el nö kök kel, 
a kép vi se lõk kel,

–  a dol go zók kép zé se, to vább kép zé se,

– elõ se gí ti a hi va tal ve ze tõ szer ve zõi, va la mint tör -
vényességi te vé keny sé gét,

– az adat vé de lem fel té te le i nek biz to sí tá sa,

– ügy irat ke ze lé si, irat tá ro zá si, irat se lej te zé si fel ada tok.

3. Bel sõ el len õr zés:

– in téz mé nyek tel jes kö rû el len õr zé se,

– a hi va tal ve ze tõ el ren de lé se alap ján utó- és célvizs -
gálat,

– a jog sza bá lyok ban elõ írt bel sõ el len õr zé si rend szer
ki ala kí tá sa, és en nek ke re té ben a pénz ügyi, gaz da sá gi te -
vé keny ség jog sze rû sé gé nek el len õr zé se,

– a gaz dál ko dás éssze rû sí té sé re, ra ci o ná lis el lá tá sá ra
hi va tal ve ze tõi meg bí zás ra elem zés ké szí té se.

VI.

Általános szabályok

1. A hi va tal fo lya ma tos mun ká já nak fenn tar tá sa ér de -
ké ben he lyet te sí té si rend szert kell mû köd tet ni, me lyet a
 hivatalvezetõ a mun ka kö ri le írá sok ban kö te les rög zí te ni.

2. Min den nap tá ri év már ci us 31-ig sza bad ság ütem ter -
vet kell ké szí te ni.

3. Amennyi ben a hi va tal dol go zó já nak mun ka vi szo nya 
meg szûnt, vagy elõ re lát ha tó ok  miatt tá vol lé te 30 na pon
túli, mun ka kör át adás-át vé te li jegy zõ köny vet kell fel ven -
ni, ami ben fel kell so rol ni a ha tár idõs, fo lya mat ban lévõ,
el in té zet len ügy ira to kat és fel ada to kat.
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A Csongrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatóságának
h i r d e t m é n y e

nyilvános sorsolás elmaradásáról

A Csong rád Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó sá ga tá jé koz tat ja a tisz telt
 érdekelteket, hogy a föld ren de zõ és föld ki adó bi zott sá gok ról  szóló 1993. évi II. törvény 4/B.  §-ának (5) be kez dé se
és 9.  §-a alapján , a pusz ta sze ri Hét ve zér Me zõ gaz da sá gi Ter me lõ szö vet ke zet hasz ná la tá ban lévõ föl dek ki adá sa cél já ból

2007. szeptember 18-ra meghirdetett

n y i l v á n o s  s o r s o l á s

elmarad,

a hirdetmény visszavonásra kerül.

Tá jé koz ta tá sul kö zöl jük, hogy a Csong rád Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Föld mû ve lés ügyi
Igazgató ságának a Ma gyar Köz löny 2007. au gusz tus 14-i, 108. szá má ban meg je lent sor so lá si hir det mé nye el len a pusz -
ta sze ri Hét ve zér Szö vet ke zet ki fo gást nyúj tott be.

Az ügy tisz tá zá sát köve tõen a sor so lás újra meg hir de tés re ke rül. A sor so lás új idõ pont já ról, he lyé rõl, a sor so lás ra
 kerülõ föld rész le tek rõl hir det mény ben tá jé koz tat juk az érin tet te ket, amely meg te kint he tõ a Ma gyar Köz löny ben, a pusz -
ta sze ri Pol gár mes te ri Hi va tal ban, a pál mo nos to rai Pol gár mes te ri Hi va tal ban, va la mint a Csong rád Me gyei Me zõ gaz da -
sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó sá gán.

Tas ná di Gá bor s. k.,
fõ igaz ga tó
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I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek

Ál lás pá lyá za tok

Ireg szem cse és Kör nyé ke Szo ci á lis és Gyer mek jó lé ti El lá tá si In téz -
mény In téz mény fenn tar tó Tár su lás Tár su lá si Ta ná csa pá lyá za tot
hir det az Ireg szem cse és Kör nyé ke Szo ci á lis és Gyer mek jó lé ti El -
lá tá si In téz mény in téz mény ve ze tõi ál lás he lyé nek be töl té sé re . . 1914

A Pá pai Re for má tus Kol lé gi um „Tánc-Lánc” Alap fo kú Mû vé szet -
ok ta tá si In téz mé nye fel vé telt hir det a 2007/2008-as tan év re pe -
dagógus mun ka kör be. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1914

A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter pá lyá za tot hir det a Kor -
mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si
Köz pont fõ igaz ga tói mun ka kö ré nek be töl té sé re . . . . . . . . . . . . 1914

Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um pá lyá za tot hir det
az ÖTM Hu mán erõ for rás és Ci vil kap cso la ti fõ osz tály fõ osz tály-
ve ze tõi be osz tá sá nak be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1915

Bé nye és Ká va köz sé gek ön kor mány za tá nak kép vi se lõ-tes tü le tei pá -
lyá za tot írnak ki kör jegy zõi ál lás be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . 1917

Eper jes és Ár pád ha lom köz sé gek kép vi se lõ-tes tü le tei pá lyá za tot
 írnak ki Eper jes köz ség szék hellyel mû kö dõ kör jegy zõ ség ben
meg üre se dõ kör jegy zõi ál lás be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1917

Pál há za Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot ír
ki vá ro si fõ épí tész fel adat kör be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . 1918

Tata Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot hir det
köz te rü let-fel ügye let in téz mény ve ze tõi mun ka kör be töl té sé re . . 1918

Költ ség ve té si szer vek ala pí tó ok ira ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1919

II. FÕRÉSZ: Hi va ta li igazgatás

Kincs tá ri va gyon ér té ke sí té sé re ki írt pá lyá zatok eredménye . . . . . . 1925

Ál la mi tu laj don bérbeadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1925

Kincs tá ri va gyon ér té ke sí té se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1927

Az Ál la mi Szám ve võ szék vizs gá la tai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1939

Hi va ta los közlemények. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1940

III. FÕRÉSZ: Hírközlési tevékenység

Köz mû sor-szol gál ta tá si szabályzatok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1972

VI. FÕRÉSZ: Egyéb hir detmény ek

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó tá jé koz ta tó ja

Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap já nak ma gyar nyel vû ki adá sá ban
meg je lent jogi ak tu sok ról (2007. au gusz tus 9–14.) . . . . . . . . . . 1981

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó aján la ti fel hí vá sa az önkor mány -
za ti jog sza bály tár ra

Fel hí vás he lyi ön kor mány za tok ren de le te i nek ha tá lyo sí tá sá ra, adat -
bá zis ban va ló ke ze lé sé re, meg je len te té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . 1987

Cég hir det mé nyek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fel hí vás va gyon ér té ke sí té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1991

Hí rek, in for má ci ók, tá jé koz ta tók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1999
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Személyi rész

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

Iregszemcse és Környéke Szociális és Gyermekjóléti
Ellátási Intézmény Intézményfenntartó Társulás

Társulási Tanácsa
pályázatot hirdet

az Iregszemcse és Környéke Szociális
és Gyermekjóléti Ellátási Intézmény

intézményvezetõi álláshelyének betöltésére

Az intézmény tevékenységei: családsegítés, gyermekjó-
léti szolgáltatás, házi segítségnyújtás, idõsek nappali ellá-
tása.

Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellék-

lete szerinti szakirányú szakképzettség, illetve a 15/1988.
(IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének 1. pontjában
elõírt képesítés,

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

– szociális szakvizsga,
– büntetlen elõélet.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– az intézményvezetõre vonatkozó programot a szak-

mai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a képesítést igazoló okiratok hitelesített másolatát,
– szakmai önéletrajzot.

A megbízás idõtartama: 5 év, 2008. január 1-jétõl 2012.
december 31-ig.

Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. tv. alapján, vezetõpótlék a 257/2000.
(XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Köz-
lönyben, az Oktatási Közlönyben és a Hivatalos Értesítõ-
ben történõ közzétételtõl számított 30. nap.

A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot a Társu-
lási Tanács elnökéhez (Iregszemcse, Kossuth tér 19.) kell
benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tását követõ 30 napon belül.

A Pápai Református Kollégium
„Tánc-Lánc” Alapfokú Mûvészetoktatási Intézménye

felvételt hirdet
a 2007/2008-as tanévre pedagógus munkakörbe

Képzõ- és iparmûvészeti ágazat:
– 1 fõ óraadó tanár festészet tanszakra,
– 1 fõ fõállású tanár kerámia tanszakra.

Képesítés: szakirányú fõiskolai vagy egyetemi vég-
zettség.

Az állás 2007. szeptember 1-jétõl tölthetõ be.
Érdeklõdni a (30) 232-7132-es telefonszámon lehet.

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
pályázatot hirdet

a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ

fõigazgatói munkakörének betöltésére

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
23. § (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Kormány-
zati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ – magasabb vezetõ beosztású állásnak minõ-
sülõ – hatéves megbízatással együtt járó fõigazgatói mun-
kakörének betöltésére.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú felsõfokú végzettség (társadalomtudomá-

nyi, közgazdasági, állam- és jogtudományi vagy humán-
menedzseri iskolai végzettség),

– legalább ötéves, közigazgatásban vagy üzleti szférá-
ban szerzett szakmai vezetõi gyakorlat,

– angol, német vagy francia nyelvek legalább egyiké-
nek minimum középfokú (tárgyalási szintû) ismerete.

Elõnyt jelent:
– kormányzati közigazgatásban szerzett vezetõi ta-

pasztalat,
– a közigazgatási folyamatok komplex ismerete, s az

ehhez kapcsolódó rendszermegújítás képessége,
– modern humánerõforrás-menedzsment eljárások és

gyakorlatok ismerete,
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– összkormányzati szintû projektek menedzselésében
való jártasság,

– kormányzati szintû költségvetési szerv irányításában,
kiépítésében, átszervezésében és szervezetfejlesztésében
szerzett tapasztalat,

– nagy szervezet vezetésében, átszervezésében és me-
nedzselésében szerzett tapasztalat.

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:
– stratégiai tervezés és gondolkodás, lényeglátás, egy-

ségben való gondolkodás,
– kiemelkedõ vezetõi készség, képesség mások haté-

kony vezetésére, motiválására és fejlesztésére,
– teljesítményközpontúság,
– rugalmasság, fejlesztõi szemléletmód, képességvál-

tozások generálására és megvalósíttatására,
– problémamegoldás, problémamegelõzés,
– kiváló kommunikációs készség és mások meggyõzé-

sének képessége,
– a szerv hatékony képviseletére való alkalmasság és

azonosulás annak céljaival.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát (referenciát adó sze-

mélyek megjelölésével),
– végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolatát,
– 1 db arcfényképet,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– valamint a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és

Közigazgatási Képzési Központ feladatainak megvalósí-
tásáról szóló (szakmai és vezetõi) elképzeléseket tartal-
mazó 3 oldalnál nem hosszabb iratot.

A munkakör betöltéséhez „C” típusú nemzetbiztonsági
ellenõrzés, valamint vagyonnyilatkozat tétele szükséges.

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazga-
tási Képzési Központ fõigazgatójának feladatkörét képezi:

– a központ két igazgatóságának (személyügyi szolgál-
tató és közigazgatási képzési igazgatóság) stratégiai irá-
nyítása; mûködésének összefogása és ellenõrzése,

– a központ hatékony mûködéséhez szükséges legmeg-
felelõbb szervezeti és funkcionális struktúra kialakítása;
egységes mûködési elvek, gyakorlatok és eljárások meg-
valósítása,

– a személyügyi szolgáltató igazgatóság kiépítésének
koordinálása és felügyelete,

– a közigazgatási képzési igazgatóság fejlesztésének és
megújításának irányítása,

– a személyügyi szolgáltató és közigazgatási képzési
igazgatóság oly módon történõ kialakítása, amely a köz-
igazgatáson belül hatékony és magas szintû mûködést, il-
letõleg szolgáltatásnyújtást tesz lehetõvé,

– a kormányzati személyügyért felelõs államtitkár irá-
nyítása alatt a központ fejlesztése a kormány közigazgatási

személyzetpolitikára, valamint a kormányzati humánerõ-
forrás stratégiájára vonatkozó döntései alapján.

A foglalkoztatás körülményei, illetmény és juttatások:
A fõigazgató jogállására, illetményére és juttatásaira a

közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehaj-
tási rendeletei az irányadók. A pályázat nyertese közalkal-
mazotti jogviszonyba kerül kinevezésre, vezetõi megbízá-
sa 6 évre szól, a megbízás megszûnése a közalkalmazotti
jogviszony fennállását nem érinti. A fõigazgatói beosztás-
sal járó vezetõi pótlék mértéke: a pótlékalap 300%-a.

A pályázat benyújtása:
A pályázatokat elektronikus úton a posan.ag-

nes@meh.hu email címre és postán a Miniszterelnöki Hi-
vatal kormányzati személyügyi államtitkárának címezve
(1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2–4., postacím: 1357
Budapest, Pf. 2) lehet benyújtani legkésõbb

2007. szeptember 5-ig.

A pályázatot kísérõ levelében kérjük feltüntetni: „Kor-
mányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Kép-
zési Központ fõigazgatói pályázat”.

A pályázat elbírálásának rendje: a pályázatok elbírálá-
sának határideje: 2007. szeptember 15.

A pályázatot a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ minisz-
ter által kijelölt bizottság bírálja el. A döntésrõl a pályázót
legkésõbb 8 napon belül írásban értesítjük.

Az állás legkorábban 2007. szeptember 20-tól tölt-
hetõ be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ
az (1) 441-4641-es telefonszámon kérhetõ.

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
pályázatot hirdet

az ÖTM Humánerõforrás és Civilkapcsolati fõosztály
fõosztály-vezetõi beosztásának betöltésére

A Magyar Köztársaság önkormányzati és területfejlesz-
tési minisztere a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. tv. (Ktv.) 10. § (2) bekezdése alapján pályázatot
ír ki az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
(a továbbiakban: ÖTM) Humánerõforrás és Civilkapcso-
lati fõosztály fõosztály-vezetõi beosztásának betöltésére
az alábbi feltételekkel.

Az ÖTM Humánerõforrás és Civilkapcsolati fõosztály
vezetõje irányítja az ÖTM Humánerõforrás és Civilkap-
csolati fõosztály munkáját, gondoskodik az ügykörébe tar-
tozó rendelkezések, a felettesei utasításainak végrehajtá-
sáról. A fõosztály-vezetõi beosztás részletes feladatait az
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Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Szerve-
zeti és mûködési szabályzatának kiadásáról szóló 2/2006.
(MK. 94.) ÖTM utasítás 7. §-a, a fõosztály feladatait a
20. §-a tartalmazza.

A fõosztály-vezetõi beosztás betöltésének a feltételei:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló, több-

ször módosított 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 3. számú
melléklet 43. pontjában az ügyintézõ I-es besorolási osz-
tályra vonatkozóan megjelölt felsõfokú állami iskolai vég-
zettségek valamelyikének a megléte,

– a pályázónak a fõosztályvezetõ tevékenységének a
végzésére vonatkozó szakmai elképzeléseit tartalmazó pá-
lyázat mellékelése,

– a fõosztály-vezetõi megbízással egyidejûleg határo-
zatlan idõre szóló közszolgálati jogviszony létesítése,

– a minisztériumi fõosztályvezetõkre vonatkozóan a
nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV.
törvény 2. számú melléklet 14. pontjában elõírt, „C” típusú
nemzetbiztonsági feltételeknek megfelelés,

– a Ktv. 9. § (1) bekezdésében és 21. §-ban leírt össze-
férhetetlenségi körülmények hiánya,

– a Ktv. 22/A. § (8) bekezdés c) pontja szerint vagyon-
nyilatkozat megtételének vállalása,

– a pályázó személyes adatait (név, születési hely, idõ,
lakcíme), az életútját (eddigi munkahelyek és munkakörök
felsorolásával), továbbá a szakmai gyakorlatát tartalmazó
önéletrajz leadása,

– a pályázat nyertesére vonatkozóan üzemorvosi alkal-
massági vizsgálaton megállapított egészségügyi alkal-
masság.

Az álláshely betöltésénél elõnyt jelent:
– vezetõi gyakorlat,
– közigazgatási szervnél személyzeti-munkaügyi tevé-

kenységi területen a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény, a fegyveres szervek hivatásos ál-
lományú tagjainak szolgálati jogviszonyáról szóló 1996.
évi XLIII. törvény alkalmazása során szerzett legalább öt-
éves gyakorlat,

– az ÖTM-ben, vagy a szakirányított szerveknél szer-
zett gyakorlat,

– közigazgatási alapvizsga, vagy annak megfelelõ is-
kolai végzettségek megléte,

– közigazgatási szakvizsga, vagy annak megfelelõ jogi
szakvizsga, tudományos fokozat megléte,

– az angol nyelv tárgyalóképes ismerete, vagy a ma-
gyaron kívül az Európai Unió más hivatalos nyelvének tár-
gyalóképes ismerete,

– szövegszerkesztõ, táblázatkezelõ számítástechnikai
programok felhasználói szintû ismerete.

Az álláshellyel járó illetmény és egyéb járandóságok,
foglalkoztatási jogviszony, vezetõi megbízás idõtartama: a
fõosztály-vezetõi beosztás betöltõje minisztériumi fõosz-
tály-vezetõi illetményre és a Ktv.-ben, valamint az 1/2007.
(BK. 1.) ÖTM utasítással kiadott közszolgálati szabályzat-
ban meghatározott juttatásokra jogosult, közszolgálati
jogviszonya határozatlan idõre, a vezetõi megbízása hat-
évi határozott idõre szól.

A pályázatok benyújtásának, elbírálásának feltételei,
határideje: a pályázat a Belügyi Közlönyben történt megje-
lenéstõl (2007. augusztus 10.) számított 30. naptári nap
– ha az nem munkanap, akkor az azt követõ munkanap –
14 órájáig adható be a következõ címre: személyesen az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Ügy-
félszolgálati Irodáján, Budapest V., Nádor u. 2., levélcím:
1903 Budapest, Pf. 314. A pályázaton „ÖTM Humánerõ-
forrás és Civilkapcsolati fõosztály vezetõi pályázat” jel-
igét kérjük szerepeltetni.

Az egyéb pályázati feltételeknek megfelelõ pályázókat
a fontos és bizalmas munkakörökre elõírt, az állami élet és
a nemzetgazdaság jogszerû mûködéséhez szükséges biz-
tonsági feltételeknek megfelelést tisztázó ellenõrzéshez
szükséges nyilatkozat és kérdõív kitöltése és az üzemorvo-
si alkalmassági vizsgálat lefolytatása végett írásban meg-
keressük.

A pályázatok értékelését az önkormányzati és területfej-
lesztési miniszter által megbízott személyekbõl álló bizott-
ság végzi. A pályázatok értékelését követõen a benyújtási
határidõtõl számított 30 napon belül az önkormányzati és
területfejlesztési miniszter dönt.

A pályázókat a pályázat eredményérõl írásban tájékoz-
tatjuk.

Az álláshely betöltésének várható idõpontja: a vezetõi
beosztást a fontos és bizalmas munkakörökre elõírt, az ál-
lami élet és a nemzetgazdaság jogszerû mûködéséhez
szükséges biztonsági feltételeknek megfelelést tisztázó el-
lenõrzés lefolytatása és az üzemorvosi vizsgálat lefolytatá-
sa után, legkorábban várhatóan 2007. október 1. nappal le-
het betölteni.

Az önéletrajz és a szakmai elképzeléseket tartalmazó
pályázathoz csatolandó iratok:

– a magyar állampolgárság és a cselekvõképesség iga-
zolására a személyazonosító igazolványról, vagy azzal egy
tekintet alá esõ más okmányról készített, közjegyzõvel hi-
telesített másolat,

– a büntetlen elõélet igazolására 3 hónapnál nem ré-
gebbi erkölcsi bizonyítvány, amely legkésõbb a pályázat
elbírálásának határidejéig benyújtandó,

– az iskolai végzettség, az idegennyelv-ismeret, vala-
mint a közigazgatási alapvizsga, a közigazgatási szakvizs-
ga, vagy jogi szakvizsga meglétének igazolására az okle-
velekrõl készített, közjegyzõvel hitelesített másolat.
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A pályázó alábbiakról szóló nyilatkozatait: a fontos és
bizalmas munkakörökre a nemzetbiztonsági szolgálatok-
ról szóló 1995. évi CXXV. törvény 2. számú melléklet
14. pontjában elõírt, az állami élet és a nemzetgazdaság
jogszerû mûködéséhez szükséges biztonsági feltételeknek
megfelelést tisztázó „C” típusú ellenõrzésnek a pályázó
aláveti magát.

Az álláshely betöltésénél összeférhetetlenséget eredmé-
nyezõ körülmény nem áll fenn, illetve azokat a pályázó a
kinevezése idõpontjáig megszünteti.

A Ktv. 22/A. § (8) bekezdés c) pontjában elõírt vagyon-
nyilatkozati kötelezettségének a pályázó eleget tesz.

A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a kinevezése elõtt az
egészségügyi alkalmasságát tisztázó üzemorvosi vizsgá-
latnak aláveti magát.

Amennyiben a pályázó közigazgatási alapvizsgával és
szakvizsgával illetve az ezekkel egyenértékû iskolai vég-
zettségek valamelyikével, jogi szakvizsgával, tudományos
fokozattal nem rendelkezik, akkor arra vonatkozó nyilat-
kozatát, hogy a kinevezésétõl, fõosztály-vezetõi megbízá-
sától számított egy éven belül a vizsgakötelezettségeinek
eleget tesz.

A pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályá-
zatát az elbírálásában részt vevõ személyek megismerjék.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni, írásos tájékozta-
tást kérni, tájékoztató anyagot átvenni az Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztérium Humánerõforrás és Ci-
vilkapcsolati fõosztályán (1051 Budapest V., Nádor u. 2.
IV. em. 406.) dr. Gém Lászlónál, idõpont-egyeztetés a
06 (1) 441-1524-es telefonszámon, fax: 06 (1) 441-1434.

Bénye és Káva községek önkormányzatának
képviselõ-testületei
pályázatot írnak ki

körjegyzõi állás betöltésére

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

tori képesítés,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább ötéves szakmai gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-

ség a Ktv. 22/A. § alapján.

Pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát (eredeti

okiratokat meghíváskor történõ bemutatása szükséges),
– szakmai programot, vezetõi elképzelést,

– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-
nyítványt,

– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk
megismerhetik a pályázó anyagát.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szakmacsoporthoz tartozó képzettség,
– közigazgatásban szerzett vezetõi gyakorlat,
– számítástechnikai ismeretek,
– gépjármû-vezetõi engedély és saját gépjármû haszná-

latának vállalása.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
szerint.

Pályázó részére a két önkormányzat lakást nem biztosít.
Ellátandó feladat: az újonnan alakuló pályázatot kiíró

települések körjegyzõi feladatainak ellátása.

Pályázat benyújtásának határideje:

2007. augusztus 31.

Pályázat elbírálásának határideje: 2007. szeptember 25.
Az álláshely 2008. január 1. napjától tölthetõ be.
A kinevezés határozatlan idõre szól.
A pályázatot Racskó Károly, Bénye község polgármes-

teréhez kell benyújtani.
Cím: 2216 Bénye, Fõ u. 74.
Érdeklõdni lehet Bénye és Káva polgármesterétõl.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Jegyzõi pályázat”.
A képviselõ-testület jogosult a pályázatot érvénytelen-

nek nyilvánítani.
A pályázat elbírálását követõ 8 napon belül minden pá-

lyázó írásos értesítést kap.

Eperjes és Árpádhalom községek képviselõ-testületei
pályázatot írnak ki

Eperjes község székhellyel mûködõ körjegyzõségben
megüresedõ

körjegyzõi állás betöltésére

A körjegyzõ feladata: a körjegyzõséghez tartozó két
községben a mindenkori hatályos hatásköri jegyzékben
rögzített jegyzõi feladatok ellátása.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltétel:
a) igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés, továbbá jogi vagy közigazgatási szak-
vizsga,

b) legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,
c) magyar állampolgárság,
d) büntetlen elõélet.
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A körjegyzõ illetménye: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. tv. szerint ke-
rül megállapításra.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2007. augusztus 10.) szá-
mított 30. nap.

A pályázatot két példányban, zárt borítékban kérjük be-
nyújtani Eperjes község polgármesteréhez: 6624 Eperjes,
Petõfi S. u. 1.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõ lejártát követõ közös képviselõ-testületi ülés idõ-
pontja.

A körjegyzõi állás az elbírálást követõ hónap elsõ nap-
jától betölthetõ.

A pályázathoz csatolandó iratok:
– iskolai és szakvizsgavégzettséget igazoló okirat má-

solata,
– közigazgatási gyakorlatot bizonyító okiratok má-

solata,
– részletes önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a Kjt. 7. § (7) bekezdésben

foglalt vagyonnyilatkozattal kapcsolatos kötelezettségnek
eleget tesz,

– rövid szakmai elképzelést a körjegyzõség vezetésé-
vel kapcsolatban.

A pályázó nyilatkozatát kérjük arra vonatkozóan, hogy
a pályázati eljárásban részt vevõk a teljes pályázati anya-
got megismerhetik.

Az önkormányzat kinevezés esetén szolgálati lakást
biztosít.

Érdeklõdni lehet dr. Kiss Csaba polgármesternél a (63)
455-527, (30) 351-4430-as telefonszámokon.

Pálháza Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
városi fõépítész feladatkör betöltésére

A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: Pál-
háza Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 3994
Pálháza, Dózsa Gy. út 151.

Megbízás alapján betöltendõ feladatkör: városi fõépí-
tész.

A városi fõépítész által ellátandó feladatok: az épített
környezet elemeinek alakításával és védelmével, továbbá
a terület- és településrendezéssel, a terület- és településfej-

lesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása [az önkormány-
zati fõépítészi tevékenység ellátásának részletes szakmai
szabályairól és feltételeirõl szóló 9/1998. (IV. 3.) KTM
rendeletben foglaltak alapján].

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– építészmérnöki egyetemi végzettség,
– legalább ötéves – a településrendezésben, az építé-

szeti tervezésben, illetõleg az építésügyi igazgatásban
összesen eltöltött – gyakorlat, illetve

– legalább nyolcéves – a településrendezésben, az épí-
tészeti tervezésben, illetõleg az építésügyi igazgatásban
összesen eltöltött – gyakorlat, valamint szakirányú felsõ-
fokú kiegészítõ szakképzettség,

– a feladatkör betöltéséhez építészkamarai tagság, va-
lamint a területileg illetékes építészkamara 90 napnál nem
régebbi szakmai véleménye.

A pályázatnak tartalmaznia kell: szakmai tevékenységet
is bemutató részletes önéletrajzot, a munkakör ellátására
vonatkozó szakmai elképzeléseket.

A pályázathoz csatolni kell: képesítést tanúsító okiratot
vagy annak közjegyzõ által hitelesített másolatát, három
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Elõnyt jelent: önkormányzati igazgatásban szerzett
szakmai gyakorlat, elõzetesen beszerzett referencia, város
helyi ismerete.

A megbízási idõ és megbízási díj mértéke: a megbízó és
a megbízott megállapodása szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-
vás Belügyi Közlönyben való megjelenésétõl (2007.
augusztus 10.) számított 30. nap. A pályázatokról a be-
nyújtásra elõírt határidõt követõ 30 napon belül – a polgár-
mester egyetértésével – a jegyzõ dönt.

A pályázatot Pálháza város polgármesteri hivatala cí-
mére (3994 Pálháza, Dózsa Gy. út 151.) személyesen vagy
postai kézbesítés útján lehet benyújtani.

További felvilágosítás kérhetõ: Csató Szabolcs jegyzõ-
tõl a (47) 370-001-es telefonszámon.

Tata Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

közterület-felügyelet intézményvezetõi munkakör
betöltésére

Feladatkör meghatározása: a közterület jogszerû hasz-
nálatának ellenõrzése, valamint annak rendjét megbontó
jogsértések hatékony megelõzése, megakadályozása,
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szankcionálása az önkormányzati vagyon, a közterület
rendjének és tisztaságának védelme.

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben (Ktv.) szereplõ
általános alkalmazási feltételeknek (magyar állampolgár-
ság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, összeférhetet-
lenség hiánya) és azokat igazolnia kell.

Képesítési feltételek:
– fõiskolai szintû rendvédelmi felsõoktatásban szerzett

szaknyomozó vagy szervezõ szakképzettség;
– egyetemi vagy fõiskolai szintû katonai felsõoktatási

intézményben szerzett határrendészeti és védelmi vezetõi,
illetve azzal egyenértékû szakképzettség;

– egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és a Rend-
õrtiszti Fõiskolán szerzett szakképesítés;

– egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és közterü-
let-felügyelõi vizsga,

– igazgatási vagy rendészeti szerveknél eltöltött leg-
alább 2 év szakmai gyakorlat.

A képességi, illetve alkalmassági vizsga lefolytatására a
78/1999. (XII. 29.) sz. EÜM-BM együttes rendelet vonat-
kozó szabályai kerülnek alkalmazásra.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
– a végzettséget igazoló okirat közjegyzõ által hitelesí-

tett másolatát;
– részletes szakmai önéletrajzot;
– részletes szakmai programot;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat:
– beérkezésének határideje: a Belügyi Közlönyben tör-

ténõ megjelenéstõl (2007. augusztus 10.) számított 21. nap,
– benyújtásának helye: Tata város polgármestere, 2890

Tata, Kossuth tér 1.,
– elbírálásának módja: személyes meghallgatás a kép-

viselõ-testület ülésén,
– elbírálásának határideje: 2007. szeptemberi képvi-

selõ-testületi ülés.

A közszolgálati jogviszony határozott idõre, 2011. már-
cius 31-ig szól.

Az állás betöltésének az idõpontja: 2007. október 1.
Illetmény és egyéb juttatás a Ktv. szerint.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jo-
gát fenntartja.

Szervezeti hírek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
ALAPÍTÓ OKIRATA

A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem
alapító okirata

2007

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

Az intézmény jogelõdje, a magyar zeneoktatás elsõ fel-
sõfokú állami intézménye, az Országos Magyar Királyi
Zeneakadémia 1875. november 14-én kezdte meg mûkö-
dését. 1887-ben egyesült a Színészeti Tanoda utódjával, az
Országos Színésziskolával és 1893-ig Országos Magyar
Királyi Zene és Színházmûvészeti Akadémiaként mûkö-
dött. 1919 januárjában neve Zenemûvészeti Fõiskola lett,
majd 1925-ben felvette alapítójának, Liszt Ferencnek a ne-
vét. A mûvészeti fõiskoláknak egyetemi jellegû fõiskolák-
ká átszervezésérõl szóló 1971. évi 20. számú tvr. egyetemi
jellegû fõiskolává, a Magyar Népköztársaság felsõoktatási
intézményeirõl szóló 1986. évi 13. számú tvr. pedig egye-
temmé nyilvánította. Jelenlegi nevét a felsõoktatási intéz-
ményhálózat átalakításáról, továbbá a felsõoktatásról szó-
ló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 1999. évi
LII. törvény állapította meg, 2000. január 1-jei hatállyal.

1. Az intézmény hivatalos neve: Liszt Ferenc Zenemû-
vészeti Egyetem.

Rövidített megnevezése: LFZE.
Angol nyelvû megnevezése: Liszt Ferenc Academy of

Music (University).

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

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

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

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.
4.2. telephely:
– Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Kodály Zoltán

Zenepedagógiai Intézete (6001 Kecskemét Kéttemplom
köz 1.).
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4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének szék-
helyei:

– 4032 Debrecen, Egyetem tér 2. (kifutó egyetemi és fõ-
iskolai szintû képzés),

– 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 79–81. (kifutó egyetemi
és fõiskolai szintû képzés).

4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közokta-
tási intézmény

neve: Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Bartók
Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium,

címe: 1065 Budapest, Nagymezõ u. 1.
neve: Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Hangsze-

részképzõ Szakközépiskola
címe: 1064 Budapest, Vörösmarty u. 35.

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

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ
szakfeladat száma

Szakág: 803000
Jellemzõ szakfeladat: 803119

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

7.1. Az intézmény részjogkörû költségvetési egysége:
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Kodály Zoltán

Zenepedagógiai Intézete
címe: 6000 Kecskemét, Kéttemplom köz 1.

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

vékenysége:
– A 8.1.1. pontban meghatározott képzési területen és

képzési szinten alapképzést, mesterképzést, egységes, osz-
tatlan képzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytat-
hat, s e képzésben oklevelet ad ki.

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

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

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

– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudo-
mányterületeken, illetve mûvészeti ágban, alap-, alkalma-
zott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudomány-

szervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást
támogató egyéb kutatásokat végez.

– Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartója-
ként közoktatási feladatokat lát el, valamint a képzési célo-
kat szolgáló hangversenytermeket mûködtet.

– Pedagógusképzést folytató intézményként gyakorló
közoktatási intézmény fenntartója.

– Hangszerészképzõ Szakközépiskolát tart fenn, amely
érettségire épülõ szakképzést folytat.

– Fenntartja a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutató-
központot, amely az intézmény névadójának tárgyi és szel-
lemi hagyatékát gondozza, és muzeális, közmûvelõdési,
tudományos és az oktatást segítõ feladatokat lát el, vala-
mint a képzési célokat is szolgáló hangversenytermeket.

– A nemzeti és az egyetemes kultúra és a mûvészetek
közvetítésével, mûvelésével és fejlesztésével, az anya-
nyelvi és az idegen nyelvi ismeretek átadásával, fejleszté-
sével hozzájárul a hallgatóknak az értelmiségi létre történõ
felkészítéséhez.

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

– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszközfejlesztést
végez.

– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére
saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári
szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sporto-
lási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat,
amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvite-
lét és egészségügyi ellátását szolgálják.

– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Az alkalmazásában lévõ közalkalmazottakkal kapcso-

latos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok szerint.
– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és

folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben
lát el feladatokat.

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

– Kivételes zenei tehetségû fiatalok számára elõkészítõ
mûködtetése.

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

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

Alaptevékenységek:
80.30 felsõoktatás,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
80.10 alapfokú oktatás,
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80.21 általános középfokú oktatás,
80.22 szakmai középfokú oktatás,
55.51 munkahelyi étkeztetés,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül,
92.31 alkotó- és elõadó-mûvészet,
92.32 mûvészeti kiegészítõ tevékenység,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.52 múzeumi tevékenység, kulturális örökség vé-

delme,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése.

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

képzési terület:
– mûvészet,
– mûvészetközvetítés;

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: mûvészet, mûvészetközve-

títés;
székhelyen kívül: nincs;

mesterképzés:
– székhelyen, telephelyen: mûvészet;

– székhelyen kívül: nincs.

8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben
az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat: nincs
az intézménynek.

8.1.3. Tudományterület, mûvészeti ágak, amelyen dok-
tori képzés, doktorifokozat-odaítélés folyik:

– bölcsészettudományok,
– mûvészetek (zenemûvészet).

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

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

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

– felsõfokú szakemberképzés a szakindítási engedéllyel
rendelkezõ szakokon, valamennyi képzési szinten és for-
mában, a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tör-

vény, valamint a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. tör-
vényben foglaltak szerint;

– felvételi elõkészítõ és egyéb tanfolyamok tartása;
– továbbképzés szervezése, tartása;
– felnõttképzési tevékenység;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakké-

pesítést nyújtó, iskolarendszeren kívüli szakképzés foly-
tatása;

– kivételes zenei tehetségû fiatalok számára elõkészítõ
mûködtetése;

– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken (tudo-
mányágakban) és mûvészeti területeken kutatás és fejlesz-
tés, tudományszervezés, kultúramûvelés és -fejlesztés,
mûvészeti, szaktanácsadási és egyéb tevékenység;

– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak
hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgálta-
tások, nyomdaipari termékek gyártása, munkahelyi ven-
déglátás, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények, oktatást
szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek
bérbeadása);

– az intézmény hallgatói és volt hallgatói közremûködé-
sével hangversenyek tartása.

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

kiegészítõ tevékenységek:
52.74 egyéb fogyasztási cikk javítása,
55.21 fjúsági turistaszállás-szolgáltatás,
55.23 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
55.51 munkahelyi étkeztetés,
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
71.40 fogyasztási cikk kölcsönzése,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
80.10 alapfokú oktatás,
80.21 általános középfokú oktatás,
80.22 szakmai középfokú oktatás,
80.30 felsõoktatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
92.11 film-, videogyártás,
92.31 alkotó- és elõadómûvészet,
92.32 mûvészeti kiegészítõ tevékenység,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.52 múzeumi tevékenység, kulturális örökség vé-

delme,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése,
92.62 egyéb sporttevékenység,
92.72 máshova nem sorolható egyéb szabadidõs tevé-

kenység.

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

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

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

55.21 ifjúsági turistaszállás-szolgáltatás,
55.23 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
71.33 irodagép, számítógép kölcsönzése,
71.40 fogyasztási cikk kölcsönzése,
74.85 titkári, fordítói tevékenység,
92.72 máshova nem sorolható egyéb szabadidõs tevé-

kenység.

9. A felsõoktatási intézmény tagolásának elvei (az
1. számú mellékletnek megfelelõen):

9.1. Az intézmény oktatási, tudományos kutatási szer-
vezeti egységként intézeteket, tanszékeket, tanszéki cso-
portokat mûködtet, továbbá doktori iskolát szervez. Kuta-
tás-fejlesztési feladatainak ellátása során együttmûködik
az MTA-val, ennek keretei között támogatott kutatócso-
portot tart fenn.

Kivételes zenei tehetségû fiatalok számára szervezett
formában elõkészítõt biztosít.

9.2. Az intézményben múzeumi, könyvtári, kollégiumi
feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egységek is mûköd-
nek, közoktatási feladatok ellátására két közoktatási intéz-
ményt tart fenn, egyéb információs, szolgáltató intéz-
ményként zongorajavító mûhelyt, valamint stúdiót mû-
ködtet.

9.3. Az intézmény rektora közvetlen irányítása alatt inf-
rastruktúra fejlesztési egységet hozott létre. Az intézmény
mûködtetési feladatainak ellátásához gazdasági funkcio-
nális szervezeti egységként gazdasági-pénzügyi és mûsza-
ki szervezeti egységet mûködtet. Az igazgatási szervezeti
egységhez fõtitkári iroda, tanulmányi osztály, nemzetközi
kapcsolatokkal foglalkozó csoport, humánpolitikai cso-

port, rendezvényszervezési osztály, informatikai csoport,
public relations csoport tartozik. A belsõ ellenõrzési fel-
adatot ellátó szervezeti egységként belsõ ellenõrt foglal-
koztat.

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

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

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

melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincs-
tári Vagyoni Igazgatósággal 2002. december 3-án kötött,
370097/2002/0120 számú vagyonkezelési szerzõdéssel.
(2. számú melléklet szerint)

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

10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingat-
lanok és a használat jogcíme: 3. számú melléklet szerint.

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

mális hallgatói létszám 1000 fõ, amely számított hallgatói
létszámként 892 fõ.

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

Nincsen

13. Az alapító okirat a 15237-15/2006. számú alapító
okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

Budapest, 2007. június 4.
(11703-1/2007.)

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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1. számú melléklet
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2. számú melléklet

Az egyetem és szervezeti egységei vagyonkezelésében lévõ ingatlanokról

Az intézmény vagyonkezelésében lévõ ingatlanok:

1. Hrsz.: 29498 Bp. VI., Andrássy út 67.
2. Hrsz.: 33489/1 Bp., Városligeti fasor 33.
3. Hrsz.: 24275 Bp. V., Vitkovics Mihály u. 14.
4. Hrsz.: 29406 Bp. VI., Dohnányi Ernõ u. 1.
5. Hrsz.: 29407/0/A/23 Bp. VI., Teréz körút 2–4.
6. Hrsz.: 29407/0/A/52 Bp. VI., Teréz körút 2–4.
7. Hrsz.: 29407/0/A/26 Bp. VI., Teréz körút 2–4.

A Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium vagyonkezelésében lévõ ingatlan:
8. Hrsz.: 29367 Bp. VI., Nagymezõ u. 1.

A következõ ingatlanok nem szerepelnek a vagyonkezelõi szerzõdésben.
9. Hrsz.: 20974 Debrecen, Nagyerdei körút 82.
10. Hrsz.: 17/6/A/67 Kecskemét, Muraközi János u. 5.
11. Hrsz.: 478/1/A/1 Kecskemét, Katona József tér 1–2.

3. számú melléklet

További, az intézmény használatában lévõ ingatlanok jegyzéke és a használat jogcíme

Bp. VI., Andrássy út 89., Kodály Zoltán Emlékmúzeum (hrsz.: 29627) 5 évnél hosszabb bérlet
Bp. IV. Újpest, Ady Mûvelõdési Ház (LFZE BTI Jazz Tanszék) (hrsz.: 70581/1) 5 évnél hosszabb bérlet
Bp. VI., Vörösmarty u. 33. (Egyházzene Tanszék) (hrsz.: 22497) 5 évnél hosszabb bérlet
Budapest V., Semmelweis u. 21. (Bartók Konz. könyvtára) (hrsz.: 24242) 5 évnél hosszabb bérlet – megszûnik: 2006.

július 31.
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KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZATOK EREDMÉNYE

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI) által a Magyar Állam tulajdonában és a KVI vagyonkezelésében lévõ Buda-
pest VI., Rózsa Ferenc utca 97. szám alatti, 28593. helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére kiírt – köz-
hitelesen a Magyar Közlöny mellékletének, a Hivatalos Értesítõ 2007/19. számában közzétett – nyilvános pályázat elbí-
rálása megtörtént.

A pályázat érvényes és eredményes volt. A pályázat nyertese a Sunshine Residence 2004. Ingatlanforgalmazó és
Ingatlanfejlesztési Kft.

A Budapest II. kerület, Szalamandra út 15696/18. hrsz.-ú (közhitelesen a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjének
2007/23. számában megjelent), valamint a Balatonföldvár, Kikötõ u. 6. szám alatti, 383. hrsz.-ú, a Szigetmonostor Ho-
rány, Vadgalamb utca 4. szám alatti, 2009/14. hrsz.-ú, a Fadd-Dombori, Nyárfa u. 8. szám alatti 3652. hrsz.-ú, a Tiszalök
belterületén található 2412/1. hrsz.-ú, a Budakeszi, Jegenye u. 9. szám alatti, 2395/2. hrsz.-ú, és a (közhitelesen a Magyar
Közlöny Hivatalos Értesítõjének 2007/26. számában megjelent) Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Miniszté-
rium vagyonkezelésében lévõ ingatlanok értékesítésére meghirdetett nyilvános pályázat eredménytelenül zárult.

ÁLLAMI TULAJDON BÉRBEADÁSA

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága (1055 Budapest, Markó u. 16. – továbbiakban: kiíró) a módosított
58/2005. (IV. 4.) Korm. rendeletben foglaltak alapján

nyilvános pályázat

keretében határozatlan idõtartamra üzemeltetési kötelezettséggel bérbe adja a Magyar Állam tulajdonában és a Legfel-
sõbb Bíróság vagyonkezelésében lévõ, a Legfelsõbb Bíróság, a Legfõbb Ügyészség és a Fõvárosi Ítélõtábla munkatársa-
inak munkahelyi étkeztetését szolgáló

1055 Budapest, Markó u. 16. szám alatti épületben lévõ, összesen 559 m2 alapterületû helyiségcsoportot – amelynek
része a konyha (kapacitása: 350 adag), a két étterem, a büfé, a kiszolgáló és szociális helyiségek –, valamint ezeknek fel-
szereléseit.

A bérbeadás és az üzemeltetés részleteit a pályázati dokumentáció tartalmazza. A bérbeadásra kerülõ helyiségcsoport
és az eszközök bérleti díja 150 000 Ft/hó + áfa, amely a fûtési díjátalányt is tartalmazza. A bérlõ fizeti az üzemeltetés
közüzemi díjait. A bérleti díjat a bérbeadó által kiállított számla ellenében havonta átutalással kell kiegyenlíteni. A villa-
mos energia és a gázszolgáltatás biztosítására – a külön mérõórákhoz kapcsolódóan – a bérlõ a közüzemi
szolgáltatókkal kötött szerzõdés alapján fizeti a díjakat.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell

a pályázóra vonatkozóan:
– az ajánlattevõ nevét, székhelyét,
– aláírási címpéldányt,
– 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
– 2005. és 2006. évi mérleg- és eredménykimutatást,
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– 30 napnál nem régebbi nyilatkozatot a számlavezetõ pénzintézettõl a cégkivonatban szereplõ valamennyi pénzfor-
galmi jelzõszámra (a dokumentációban elõírt tartalommal),

– 2005. és 2006. évben konyha, étterem és büfé üzemeltetésére vonatkozó referenciák bemutatását,
– azon szakemberek, vezetõk bemutatását, végzettségük, gyakorlatuk és szakmai referenciájuk ismertetését, akik a

szerzõdés teljesítésében részt vesznek,
– felelõsségbiztosítás meglétérõl, illetve az arra vonatkozó szerzõdés megkötésérõl szóló nyilatkozatot,
– nyilatkozatot arról, hogy kizáró körülmények nem állnak fenn (a dokumentációban megadott tartalommal);

a bérbevétellel és üzemeltetéssel kapcsolatban:
– a pályázó ajánlati nyilatkozatát a bérbevételre és üzemeltetésre,
– az ajánlati ár összehasonlíthatóságát biztosító mintaétlap bruttó fogyasztói árakkal való beárazását és összesítését,
– saját melegétel-választékot napi menü és a la carte fogyasztói árakkal,
– büféáruk választékát fogyasztói árakkal,
– reformkonyhai választékot fogyasztói árakkal,
– esetleges többletszolgáltatásokat.

A pályázatok elbírálása során a pályázatok rangsorolásakor alkalmazandó értékelési szempont:
– ajánlati ár súlyszám: 60,
– választék és egyéb szolgáltatás súlyszám: 20,
– referenciák súlyszám: 20.

Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség az ajánlati határidõ lejártának napját követõ 45. nap.
A pályázati dokumentáció átvételének ideje és helye: 2007. augusztus 27-tõl munkanaponként 10 és 14 óra között a

Legfelsõbb Bíróságon (1055 Budapest, Markó u. 16.), illetve letölthetõ a kiíró honlapjáról: www.lb.hu.
A Legfelsõbb Bíróság 2007. szeptember 6. napján 10 órától helyszínbejárást tart. (Találkozás: 1055 Budapest, Markó

u. 16. fõbejárat.)

Az ajánlat benyújtásának idõpontja:

2007. szeptember 27. 15 óra.

A pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban vagy csomagban „LB konyha-büfé” jelige feltüntetésével,
3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban) magyar nyelven, a Legfelsõbb Bíróság Fõtitkársága 1055 Budapest,
Markó u. 16. címen kell benyújtani személyesen, illetve meghatalmazott útján.

A pályázati ajánlatok bontása: a beadási határidõt követõ elsõ munkanapon, 10 órakor közjegyzõ jelenlétében, a kiíró
hivatalos helyiségében történik, a fenti címen.

Az ajánlattevõ az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi
határidõ lejártát követõen a benyújtott ajánlatok nem módosíthatók.

A pályázati ajánlatok elbírálásának idõpontja: 2007. október 10.
A kiíró a pályázati ajánlatok elbírálására vonatkozó döntésérõl írásban, a pályázati ajánlatok bontásától számított

15 napon belül tájékoztatja az ajánlattevõket.

A pályázatkiíró fenntartja jogát, hogy:
– a nyertes ajánlattevõ visszalépése esetén jogosult a pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kötni,
– a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Eredménytelen a pályázati eljárás, ha:
– nem érkezett pályázati ajánlat,
– kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek,
– egyik ajánlattevõ sem tett a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelõ ajánlatot.

Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha:
– azt a pályázati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidõ lejárta után nyújtották be,
– olyan ajánlattevõ nyújtotta be, aki a kiíróval szemben korábbi fizetési kötelezettségét nem teljesítette,
– az nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a pályázati dokumentációban meghatározott feltételeknek.
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KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSE

A Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (5700 Gyula, Városház utca 26. szám – továbbiakban:
kiíró) a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) kormányrendelet (továbbiakban: kormányren-
delet) vonatkozó fejezetei alapján

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és a kiíró vagyonkezelésében lévõ, a természetben 2000 Szentendre,
Névtelen u. 4476. hrsz. alatt található, 4476. helyrajzi számon nyilvántartott, 1997 m2 területû, kivett üdülõépület és ud-
var megnevezésû ingatlant.

Ajánlati biztosíték: 7 500 000 Ft, azaz hétmillió-ötszázezer forint. Az ajánlati biztosítékot HUF-ban a kiírónak a Ma-
gyar Államkincstárnál vezetett MÁK 10026005-01712113-00000000 számú számlájára kell átutalni (amelynek legké-
sõbb az ajánlattételi napon be kell érkeznie) a „Szentendre, 4476. hrsz.” jelige feltüntetésével. A pályázónak meg kell je-
lölni bankkapcsolatát és számlaszámát, hogy sikertelen pályázata esetén a kiíró intézkedhessen az ajánlati biztosíték
visszautalásáról. Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevõ esetén a vételárba beszámításra kerül. A vételár ajánlati biz-
tosítékon felül fennmaradó részét magyar forintban (HUF) kell megfizetni.

Az ingatlan per-, teher- és igénymentes, azonban az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetésre került védett jellege, to-
vábbá az ingatlan 2014. december 1. napjáig hatályos bérleti szerzõdés alapján egyéni vállalkozó birtokában és haszná-
latában van, a pályázati értékesítés a bérlettel együtt történik. A bérleti szerzõdés tartalma a titoktartási nyilatkozat alá-
írása mellett megtekinthetõ.

A kiíró tájékoztatja az ajánlattevõket, hogy a kormányrendelet 42. § (2) bekezdésében biztosított lehetõséggel élve a
pályázati ajánlatok bontását követõen – amennyiben az elsõ két helyre rangsorolt ajánlatban szereplõ vételárak között
(a magasabbat tekintve 100%-nak) legfeljebb húsz százalék eltérés van, vagy ha a 44. § (1) bekezdése alapján a benyúj-
tott ajánlatok egyike sem lenne nyertesnek nyilvánítható, a Hasznosítási Tanács javaslata alapján nyilvános ártárgyalást
tarthat. Amennyiben csak egy érvényes ajánlat érkezik, nyilvános ártárgyalás tartása helyett a kiíró felhívhatja az ajánlat-
tevõt ajánlata módosítására.

Az ingatlan jellemzõi:
Szentendre város belterületén, a Pap sziget területén található üdülõépület és udvar. A telek szabályos négyszög alakú,

sík terület, föld rézsûvel körbe határolt. A felépítmény három külön egységbõl álló, lapos tetõs, vasbeton vázas, vasbeton
tartópilléreken álló épületegyüttes, amelybõl a középsõ rész klubteremként, a jobb- és baloldali épület vendégszobaként
és kiszolgáló helyiségként funkcionált. Az épület nettó alapterülete: 538 m2. Az épület mûszaki állapota közepes, a köz-
mûvezetékek elöregedtek, és felújításra szorulnak. A közmûellátottság hiányos, nincs vezetékesgáz-szolgáltatás. Az in-
gatlan fekvése ideális, a Dunakanyar kapujában, a Pilis és a Duna találkozásánál, szép természeti környezetben, gyönyö-
rû kisvárosban található. Az ingatlan védett terület, Szentendre Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 47/2000.
(IX. 15.) Önk. sz. rendelete alapján. A rendelet szerint a 4476. helyrajzi számú „kijelölt területeken értékes, természet-
szerû, ártéri puhafás ligeterdõ található, a ligeterdõk védelemre érdemesek és védelmük fenntartása indokolt”. A védett-
séget a Szentendrei Körzeti Földhivatal 30589/2003. 2001. 09. 17. szám alatt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezte.
Kiíró az ingatlanról bõvebb információt tartalmazó pályázati dokumentációt bocsát térítés ellenében a pályázók rendel-
kezésére.

Pályázati dokumentáció:
A pályázaton való részvétel alapfeltétele a pályázati dokumentáció kiírótól történõ megvásárlása. A pályázati doku-

mentáció 10 000 Ft (tízezer forint) + áfa, összesen 12 000 Ft, azaz tizenkettõezer forint árnak csekken történõ befizetését
követõen, titkossági nyilatkozat aláírása ellenében, a kiíró 5700 Gyula, Városház u. 26. szám alatti címén személyesen,
vagy meghatalmazott útján vehetõ át. A meghatalmazott köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejû magánokirattal
igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. A dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylatot vagy
annak másolatát az ajánlat benyújtásakor a pályázónak csatolnia kell.

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

napra esik, akkor az azt követõ munkanapon) de. 11 órakor kerül sor, illetve elõzetes egyeztetés alapján megjelölt idõ-
pontban.
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A pályázatok beadásának módja:
A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban „Szentendre, 4476. hrsz.” jelige feltünte-

tésével, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján a
kiíró fenti címén kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidõn belül a kiíróhoz megérkezzék. Az ajánlat-
tevõ köteles az eredeti példányt megjelölni „Eredeti” felírással. Ha a pályázatok között eltérés adódik, az így megjelölt
ajánlatban foglaltak az irányadók.

Ajánlattételi határidõ:
a pályázati felhívás közhiteles közzétételétõl számított 35. napig.

A pályázó az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi ha-
táridõ lejártát követõen a benyújtott ajánlatok csak a nyilvános ártárgyalás során, illetõleg egy érvényes ajánlat esetén a
kiíró felhívására módosíthatók, de az ajánlati árak nem csökkenthetõk. Az ajánlattevõ a szerzõdéskötésig, illetõleg az ár-
tárgyalás megkezdéséig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát. A kiíró a kormányrendelet 48. § (3) bekezdés szerint
köteles a pályázók számát és az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig, illetve az ártárgyalás megkezdéséig titkosan
kezelni.

A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidõ lejártának napján de. 11 óra 30 perckor történik a kiíró fenti címén,
zárt körben, a kiíró és a közjegyzõ jelenlétében.

A részvétel feltételei:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázati dokumentációban a kiíró által rendelkezésre bocsátott a részvételi

feltételként felsorolt tartalmi követelmények szerint kitöltött, további feltételek támasztása nélkül elfogadólag, cégsze-
rûen aláírt alábbi formanyomtatványokat. Amennyiben a pályázó ajánlatának szöveges részei, és a kitöltött formanyom-
tatványok tartalma között eltérés mutatkozik, úgy a kiíró a formanyomtatványokban foglaltakat tekinti irányadónak.

1. a pályázati kísérõlapot a pályázati dokumentáció átvételérõl, a titoktartásról (1. számú formanyomtatvány),
2. a pályázó azonosító adatait (cég esetében 2/a. számú, magánszemély esetében 2/b. számú formanyomtatvány),
3. a pályázat tárgyának megjelölését, a megajánlott vételárat HUF-ban (3. számú formanyomtatvány),
4. a vételár kiegyenlítésének módját, teljesítésének határidejét, annak figyelembevételével, hogy az ajánlati biztosíté-

kon felül fennmaradó vételárhátralékot a szerzõdés aláírását követõ 30 naptári napon belül egy összegben kell kiegyenlí-
teni (4. számú formanyomtatvány),

5. 30 napnál nem régebbi, eredeti igazolásokat arról, hogy a Magyar Állammal és szervezeteivel szemben lejárt köz-
tartozása (adó-, vám-, illeték-, társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettsége) nincs és a pályázó erre vonatkozó
nyilatkozatát (5. számú formanyomtatvány),

6. az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló hivatalos banki igazolást, (az ajánlattevõnek gondoskodnia kell arról, hogy a
HUF-ban befizetett ajánlati biztosíték legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának napján a kiíró Magyar Államkincs-
tárnál vezetett MÁK 10026005-01712113-00000000, kincstári kód: 310, számú számlájára beérkezzék) (6. számú for-
manyomtatvány),

7. a pályázati dokumentáció megvásárlását igazoló eredeti bizonylatot és a pályázó erre vonatkozó nyilatkozatát
(7. számú formanyomtatvány),

8. a pályázó gazdasági társaság képviseletére jogosult(ak)nak arról szóló nyilatkozatát, hogy nyertesség esetén meg-
kötendõ adásvételi szerzõdéshez szükséges-e külön társasági cselekmény (8. számú formanyomtatvány),

9. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívásban szereplõ feltételeket elfogadva, a pályázati
dokumentációban foglaltak ismeretében teszi meg ajánlatát (9. számú formanyomtatvány),

10. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, hogy kiíró nem vállal felelõsséget az ingatlannal
kapcsolatos esetlegesen felmerülõ környezeti kárért (10. számú formanyomtatvány),

11. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy csõd-, felszámolási eljárás ellene nem indult, továbbá végelszámolá-
sát nem kezdeményezték, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, illetve – önkormányzat esetében – adósság-
rendezési eljárás ellene nem indult (11. számú formanyomtatvány),

12. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró az adásvételi szerzõdésben egyoldalú elállási jogot
köt ki azon esetekre, ha a vételár határidõben nem kerül megfizetésre és a kiíró a Magyar Állam tulajdonjogát a teljes vé-
telár kiegyenlítéséig fenntartja (12. számú formanyomtatvány),

13. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró nem vállal felelõsséget az illetékes önkormányzat-
nak az ingatlannal kapcsolatos területrendezési és területfejlesztési elõírásaira vonatkozóan, illetve a helyi építési szabá-
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lyok megváltozásából eredõ esetleges károkért, különösen a településrendezési terv változásából, illetve településfej-
lesztési elgondolásokból adódókért (13. számú formanyomtatvány),

14. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy elfogadja az ajánlati kötöttségre, az ajánlati biztosíték mértékére és
megfizetésének módjára, elvesztésére, valamint a fizetési garanciára vonatkozó, kiíró által a pályázati felhívásban tá-
masztott feltételeket (14. számú formanyomtatvány),

15. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítják, szerzõdéskötésre nem jelöl-
het ki mást maga helyett (15. számú formanyomtatvány),

16. a pályázó nyilatkozatát, amelyben tudomásul veszi, hogy az értékesítendõ ingatlan védett terület, továbbá az ingat-
lan 2014. december 1. napjáig hatályos bérleti szerzõdés alapján egyéni vállalkozó birtokában és használatában van és az
értékesítés a bérlettel együtt történik,

17. pályázati ajánlat leadásáról kiállított átvételi igazolólap.

Az ajánlati biztosítékot a kiíró a pályázati felhívás visszavonásáról szóló hirdetmény közzétételének, illetve az eljárás
eredménytelensége kihirdetésének napjától számított 15 munkanapon belül visszafizeti az ajánlattevõk részére. Eredmé-
nyes pályázat esetén a kiíró az ajánlati biztosítékot a nem nyertes pályázók részére az ajánlatok elbírálásának napjától
számított 15 munkanapon belül fizeti vissza. A kiíró ugyancsak visszafizeti az ajánlati biztosítékot, ha a KVI az elbírálá-
si határidõt meghosszabbítja, melynek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is meghosszabbodik, és a pályázó
a határidõ meghosszabbításáról szóló értesítés kézhezvételétõl számított 7 naptári napon belül nyilatkozik, hogy ajánlati
kötöttségét nem kívánja meghosszabbítani.

Az ajánlati biztosíték után a kiíró költséget nem számít fel, kamatot nem fizet, kivéve, ha az ajánlati biztosíték vissza-
fizetésére nyitva álló 15 munkanapos határidõt elmulasztja.

Amennyiben a pályázó ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha az adásvételi szerzõdés meg-
kötése a nyertes pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot el-
veszti. A pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti akkor is, ha a már megkötött szerzõdés a pályázónak felróható, vagy
érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg.

Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség:
A kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 90 naptári nap. Amennyiben a

pályázó ajánlatát az ajánlati kötöttségének ideje alatt visszavonja, az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszti. A pá-
lyázati ajánlatok elbírálása, vagy a nyilvános ártárgyalásra kitûzése (az ajánlatmódosításra való felhívás) az ajánlattételi
határidõ lejártát követõ 30 naptári napon belül történik, mely idõtartamot a kiíró egy alkalommal legfeljebb további
30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meghosszabbo-
dik. Az ártárgyalás, illetve az ajánlatmódosítás elbírálása az ártárgyalás kitûzésétõl, illetve az ajánlatmódosításra történõ
felhívás idõpontjától számított 30 naptári napon belül történik. A kiíró az elbírálási határidõ lejártát követõ 15 naptári
napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázati eljárás eredményérõl.

Az ajánlat beadása: az ajánlatokat a kiíró fenti címén, az igazgatási osztályán kell a fent megjelölt ajánlattételi határ-
idõig leadni.

A pályázat elbírálása során a rangsoroláskor megajánlott vételár összegének nagysága alapján dönt a kiíró. A pályázat
nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett, a legmagasabb vételárat ajánlotta.

Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes pályázó az eredményhirdetésrõl szóló értesítés
kézhezvételét követõ

– 5 banki napon belül, az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárhátralék (beleértve az áfát is) erejéig fizetési
garanciát ad,

– külföldi magánszemély, illetve jogi személy pályázó esetén 8 naptári napon belül igazolás megküldése, hogy a
7/1996. (I. 18.) kormányrendelet rendelkezései szerint jogosult az adásvételi szerzõdés megkötésére.

A kiíró fizetési garanciának tekinti a feltétel nélküli bankgaranciát, a feltétel nélküli banki hitelígérvényt és a vételár-
hátralék ügyvédi vagy közjegyzõi letétbe helyezését.

– A feltétel nélküli bankgaranciát, melynek kedvezményezettje a kiíró, a banknak a pályázati felhívásban megadott
jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget
kell vállalnia a kiíró felé a teljes vételárhátralékra – beleértve a forgalmi adót is – vonatkozóan, az ajánlatban vállalt ha-
táridõ figyelembevételével.
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– A feltétel nélküli banki hitelígérvényt, melynek kedvezményezettje a kiíró, a banknak a pályázati felhívásban meg-
adott jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötele-
zettséget kell vállalnia arra, hogy a vételárként ígért összeget a bank a vevõ részére meghitelezi a teljes vételárhátralékra
– beleértve a forgalmi adót is – vonatkozóan, az ajánlatban vállalt határidõ figyelembevételével.

A kiíró a fentiekben említett, vételárhátralék kifizetésének biztosítékául szolgáló iratokat magyarországi és külföldi
I. osztályú bankoktól fogadja el.

A kiíró a pályázat nyertesével – az errõl szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 30 naptári napon belül, de
legkésõbb az ajánlati kötöttség lejártának napjáig – az adásvételi szerzõdést megköti.

A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásban történõ átvezetéséhez szükséges bejegyzési engedély kiadása a teljes vételár-
nak a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett MÁK 10026005-01712113-00000000 számú számláján történõ megjele-
nését követõen haladéktalanul, de legkésõbb 15 naptári napon belül történik.

A kiíró fenntartja jogát, hogy
– a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kössön,
– a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
– az elbírálási határidõn belül a kormányrendelet 42. § (2) bekezdése alapján – minden érvényes ajánlatot benyújtott

résztvevõ meghívása mellett – nyilvános ártárgyalást tartson, vagy egyetlen ajánlattevõ esetén felhívja az ajánlattevõt
ajánlata módosítására,

– pályázati felhívását az ajánlattételi határidõ elõtt visszavonja, melyrõl a pályázati felhívás közlésével megegyezõ
helyeken az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt hirdetményt tesz közzé. Ebben az esetben a kiíró a pályázati dokumentáció
ellenértékét a felhívás visszavonásának a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történõ megjelentetését követõ
10 munkanapon belül, a dokumentáció visszaadása ellenében visszafizeti.

A pályázatot követõ nyilvános ártárgyalás során a pályázók ajánlataikat módosíthatják, azzal, hogy a korábban meg-
ajánlott vételár nem csökkenthetõ, és a módosított ajánlatnak is meg kell felelnie a pályázati felhívásban meghatározott
valamennyi feltételnek.

Érvényes a pályázati ajánlat, ha:
– azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõben nyúj-

tották be,
– a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
– a pályázó a pályázatot és valamennyi formanyomtatványt szabályszerûen aláírta (gazdasági társaság esetén cégsze-

rû aláírás),
– a részvételi feltételekben meghatározottaknak maradéktalanul eleget tesz, ennek keretében a kiíró által a pályázati

dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott azon formanyomtatványokat, amelyek tartalmával kapcsolatban nincs
lehetõség hiánypótlásra a pályázati ajánlat beadásával egyidejûleg, míg azon formanyomtatványokat, amelyekkel kap-
csolatban lehetõség van hiánypótlásra, legkésõbb a hiánypótlási határidõ utolsó napján – további feltételek támasztása
nélkül – kitöltve, elfogadólag aláírva benyújtja.

Hiánypótlásra kizárólag a pályázat beadási határidejétõl számított 15 naptári napon belül, „a részvétel feltételei” cím
5., 6., 8. számú pályázati adatlap pontjaiban meghatározott adatok, nyilatkozatok, illetve igazolások vonatkozásában le-
hetséges. A hiánypótlást a pályázó önként megteheti. Ha a pályázó önként kíván élni a hiánypótlás lehetõségével, azt pá-
lyázati ajánlatában közölnie kell. Ugyanazon dokumentumra vonatkozóan egyszeri hiánypótlásra van lehetõség, a pótolt
dokumentumra vonatkozóan nincs lehetõség ismételt hiánypótlásra.

Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypótlást kö-
vetõen sem felel meg. Ha az ajánlattevõ, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti, a kiíró
az ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ munkanapokon dr. Berndt Gabriella igazgatási osztályveze-
tõtõl [telefon: 06 (66) 526-400/22-230, mobil: 06 (30) 815-2424, fax: 06 (66) 526-407].
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A Miskolci Egyetem (3515 Miskolc-Egyetemváros, a továbbiakban: árvereztetõ) a Kincstári Vagyoni Igazgatóság
(KVI) megbízásából, a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet vonatkozó feje-
zetei alapján

árverés

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és az árvereztetõ vagyonkezelésében lévõ alábbi vagyonelemeket:

Sor-
szám

Ingatlan címe Hrsz. Terület
(m2)

Megnevezés Tul. h.
Kikiáltási ár
(bruttó Ft) Áfa (Ft)

1. Zamárdi, Vécsey K. u. 1169. 2350 Beépítetlen terület 1/1 22 200 000 3 700 000

Árverési elõleg (ajánlati biztosíték) összege: 2 220 000 Ft.
Licit az 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés szerint.
Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

Az árverés idõpontja: 2007. szeptember 11. 10 óra.

Az árverés és jelentkezés helye: Miskolci Egyetem, Miskolc-Egyetemváros, Mûszaki és Üzemeltetési fõosztály tárgyalója
(E-7 irodaház épület, 514. sz. ajtó).
Az árverésre jelentkezés ideje: 2007. szeptember 11. 7.30–9 óráig.
Az árverési eljárással kapcsolatban, valamint az ingatlanok megtekintésének lehetõségérõl felvilágosítás kérhetõ:
Kálmánné Gyalai Magdolna létesítménygazdálkodási osztályvezetõtõl, telefon: 06 (46) 565-344,
Zádory Zoltán beruházási osztályvezetõtõl, telefon: 06 (46) 565-342.

Az árverés közjegyzõ jelenlétében történik. Az árvereztetõ az árverés megkezdésekor ismerteti az árverés részletes
feltételeit.

A jelentkezés feltételei:
– személyazonosság igazolása, képviselet esetén közjegyzõ által hitelesített okiratba foglalt meghatalmazás bemuta-

tása, illetve annak átadása;
– gazdasági társaság nevében történõ részvétel esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy a bejegyzés folyamatba

tételét igazoló cégbírósági tanúsítvány és aláírási címpéldány átadása;
– az árverezõ írásbeli nyilatkozata arról, hogy nincs lejárt köztartozása (adó-, vám-, társadalombiztosítási járulék és

egyéb, az államháztartás alrendszereivel szemben fennálló fizetési kötelezettsége);
– igazolás bemutatás arról, hogy az árverezõ az árverési elõleget (ajánlati biztosítékot) a kitûzött árverés idõpontját

megelõzõen (azaz az árverés megkezdéséig) készpénzben befizette az árvereztetõ pénztárába.

Egyéb feltételek:
Az árverési elõleg (ajánlati biztosíték) a vételárba beszámít. Az árvereztetõ a nem nyertes árverezõ részére az árverési

elõleget (ajánlati biztosítékot) az árverés napján visszafizeti.
Az árverési elõleg (ajánlati biztosíték) után az árvereztetõ költséget nem számít fel, kamatot nem fizet.
Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes árverezõ az árverés idõpontjától számított 8 naptári

napon belül visszavonhatatlan pénzügyi garanciát adjon az árvereztetõnek az árverési elõlegen felül a teljes
vételárhátralékra.

(Az árvereztetõ visszavonhatatlan fizetési garanciának tekinti a bankgaranciát, banki hitelígérvényt vagy a vételárhát-
ralék közjegyzõnél, illetve ügyvédnél történõ letétbe helyezését.)

Amennyiben az árveréstõl számított 8 naptári napon belül az árverezõ az árvereztetõ megjelölt számlájára a teljes vé-
telárat kiegyenlítette, mentesül a visszavonhatatlan pénzügyi garancia adásának kötelezettsége alól.

Az árvereztetõ az árverés nyertesével az árverés napjától számított 15 naptári napon belül szerzõdést köt. Az árverés
nyertese köteles a vételárat a megadott számlaszámra a szerzõdéskötéssel egyidejûleg, vagy ha ezt a vételár nagyobb
összege vagy más fontos körülmény indokolttá teszi, a szerzõdésben meghatározott feltételekkel késõbbi – de a szerzõ-
déskötés idõpontjától számított legfeljebb 60 naptári napon belüli – idõpontban átutalni.

Az árverés eredménytelen, ha
– nem jelent meg egy árverezõ sem,
– az árverezõk nem tettek érvényes vételi ajánlatot,
– az árverési eljárás tisztaságát, vagy az árverezõk érdekeit súlyosan sértõ cselekmény miatt az árverés érvényteleníté-

sérõl kell dönteni,
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– a nyertes ajánlattevõ visszalépése esetében, amennyiben az árverés soron következõ helyezettjével történõ szerzõ-
déskötésre nem kerül sor. (Visszalépésnek minõsül, ha a nyertes ajánlattevõ a szerzõdéskötésre elõírt határidõ alatt a
szerzõdést nem köti meg. Ebben az esetben a nyertes árverezõ a befizetett árverési elõleget elveszti és felelõs a szerzõ-
déskötés meghiúsulásából az árvereztetõt ért károkért, továbbá viselni köteles az árvereztetõ ebbõl fakadó költségeit.)

Az árvereztetõ fenntartja a jogát arra, hogy az árverést eredménytelennek nyilvánítsa.
Az árvereztetõ fenntartja a jogot arra, hogy a nyertes árverezõ visszalépése esetén az árverés soron következõ helye-

zettjével kössön szerzõdést.
Az árvereztetõ fenntartja a jogot arra, hogy az árverési hirdetményt az árverés idõpontját megelõzõen visszavonja,

melyrõl a hirdetmény közlésével megegyezõ helyeken újabb hirdetmény tesz közzé.
A tulajdonszerzési korlátozásba ütközõ szerzõdés semmis.

A Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal (1056 Budapest, Váci u. 62–64.) – továbbiakban: hiva-
tal – az 1992. évi XXXVIII. törvény 109/A. § (6) és 109/D. § (3) bekezdésének, az 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet 25. §
(1) bekezdésének és 49–52. §, valamint a 30/2001. (BK. 13.) BM-utasítás rendelkezéseinek alapján

árverés

keretében értékesíti használt gépjármûveit.

A jármûvek adatai:

Sorsz. Rendszám Típus
Gyártás

éve
Összes futott

km
Kikiáltási ár
(bruttó Ft)

Mûsz. vizsg.
érvényes

Zöldkártya
érvényes

1. HHV-261 Lada Niva 2000. 51 289 468 000 2008. 07. 05. 2008. 07. 05.
2. HNK-503 VW Passat 1,8 T 2001. 118 240 1 896 000 2009. 03. 27. 2009. 02. 27.
3. GHR-632 VW Passat 1999. 249 000 948 000 2007. 12. 20. 2007. 12. 20.
4. HBM-568 Opel Astra 1999. 139 250 516 000 2007. 11. 17. 2007. 11. 17.
5. GTW-689 Suzuki Swift 1998. 106 539 354 000 2009. 02. 17 2008. 02. 12.
6. IKM-385 Skoda Octavia 2002. 151 538 1 152 000 2008. 12. 06. 2008. 12. 06.
7. KOE-265* Ford Ranger 2006. 5 897 5 000 000 2010. 12. 21. 2008. 12. 21.

A gépjármûvek per-, teher- és igénymentesek. Árverési elõleg: 100 000 Ft, mely az adásvétel létrejötte esetén a vevõ-
nek beszámításra kerül a vételárba, illetve eredménytelenség esetén a helyszínen, az árverés napján visszafizetésre kerül.
A befizetés a hivatal házipénztárában (1056 Budapest, Váci u. 62–64. 104/5. szoba) történik. A gépjármûvek megtekint-
hetõk a Megyeháza (1052 Budapest, Városház u. 7.) udvarán az árverés elõtt, 2007. szeptember 17–19-én 10 óráig.

Az árverés helye: Megyeháza, 1052 Budapest, Városház u. 7. földszint 18. szoba.

Az árverés idõpontja:
2007. szeptember 19., szerda 10 óra.

Az árverés közjegyzõ jelenlétében történik.
Az árvereztetõ az árverés megkezdésekor ismerteti az árverés feltételeit. Az árverezõnek személyesen az árverés idõ-

pontját megelõzõen kell jelentkeznie az árverésen való részvételre. A jelentkezés feltétele személyazonosság igazolása.

Egyéb feltételek:
– az árverés megkezdése elõtt be kell mutatni a hivatal házipénztárába befizetett árverési elõleg nyugtáját,
– az árverés bonyolítási díja a nyertes árverezõ(k) részérõl megfizetésre kerülõ vételár 3%-a, mely az árverezõt

[vevõ(ke)t] terheli,
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– az árvereztetõ az árverés nyertesével az árverés napján köti meg az adásvételi szerzõdést. Az árverés nyertese köte-
les a teljes vételárat és a bonyolítási díjat a szerzõdéskötéssel egyidejûleg postai feladóvevényen befizetni. Ha ezt elmu-
lasztja, az adásvételi meghiúsul és az árverési elõleg az árvereztetõt illeti,

– a vételár fizetése és a szerzõdések megkötése az árverés után a helyszínen történik (fizetés postai feladóvevényen,
majd szerzõdéskötés a földszint 18. szobában).

Az árverés sikertelen, ha egyetlen gépjármûre sem tettek érvényes vételi ajánlatot. Ebben az esetben az árvereztetõ
újabb idõpontot határoz meg, melyet közzétesz.

Az árvereztetõ fenntartja jogát az árverés eredménytelenné nyilvánítására.
Információkérés a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Pénzügyi fõosztályától a 06 (1) 235-1782-es

telefonszámon lehetséges.

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (1054 Budapest, Zoltán u. 16. – továbbiakban: kiíró) a kincstári vagyonnal való
gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) kormányrendelet (továbbiakban: kormányrendelet) vonatkozó fejezetei alapján

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében álló, alábbi ingat-
lanokat:

1. számú: Budapest, 1. Számú Körzeti Földhivatalnál a 15696/18. helyrajzi számon nyilvántartott, természetben
Budapest II. kerület, Szalamandra út, 1 ha 3783 m2 területû, „kivett telephely” megnevezésû ingatlant;

2. számú: Tapolca Körzeti Földhivatalnál a 2626. helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Tapolca, Glázer
S. út 4. szám 717 m2 területû, „kivett lakóház gazdasági épület” megnevezésû ingatlant;

3. számú: Szolnok Körzeti Földhivatalnál a 9768. helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Szolnok belterü -
letén, Szolnok, Üdülõ soron található 1078 m2 területû „kivett 2 egyéb épület és udvar” megnevezésû
ingatlant;

4. számú: Szentes Körzeti Földhivatalnál a 27. helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Szentes, Ady Endre
utca 4. szám alatti, 748 m2 területû „kivett beépítetlen terület” megnevezésû ingatlant;

5. számú: Szentes Körzeti Földhivatalnál a 0155/9. helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Szentes külterü -
letén található 3 ha 5690 m2 területû „kivett gazdasági épület és udvar” megnevezésû ingatlant;

6. számú: Siófok Körzeti Földhivatalnál a 383. helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Balatonföldvár,
Bajcsy-Zsilinszky (Kikötõ) utca 6. szám alatti, 1150 m2 területû, „kivett üdülõépület és udvar” megne-
vezésû ingatlant;

7. számú: Szentendre Körzeti Földhivatalnál a 2009/14. helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Szigetmo-
nostor Horány, Vadgalamb utca 4. szám alatti, 3990 m2 területû, „kivett üdülõépület és udvar” megne-
vezésû ingatlant;

8. számú: Szekszárd Körzeti Földhivatalnál a 3652. helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Fadd-Dombori,
Nyárfa u. 8. szám alatti, 380 m2 területû, „kivett hétvégi ház, udvar” megnevezésû ingatlant;

9. számú: Nyíregyháza Körzeti Földhivatalnál a 2412/1. helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Tiszalök
belterületén található, 233 m2 területû, „kivett ipartelep” megnevezésû ingatlant; és

10. számú: Budakörnyéki Földhivatalnál a 2395/2. helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Budakeszi,
Jegenye u. 9. szám alatti, 613 m2 területû, „kivett gazdasági épület és udvar” megnevezésû ingatlant.

Az 1-es, a 2-es, a 3-as, a 4-es, az 5-ös, a 6-os, a 7-es, a 8-as, a 9-es és a 10-es számú ingatlanokra csak külön-külön te-
hetõ ajánlat.
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Ajánlati biztosíték ingatlanonként:
1. számú: 90 000 000 Ft, azaz kilencvenmillió forint
2. számú: 2 500 000 Ft, azaz kettõmillió-ötszázezer forint
3. számú: 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint
4. számú: 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint
5. számú: 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint
6. számú: 4 000 000 Ft, azaz négymillió forint
7. számú: 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint
8. számú: 600 000 Ft, azaz hatszázezer forint
9. számú: 100 000 Ft, azaz százezer forint

10. számú: 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint

Az ajánlati biztosítékot HUF-ban a Kincstári Vagyoni Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-
01637511-00000000 számú számlájára kell befizetni (melynek legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának napján be
kell érkeznie) ingatlanonkénti jelige

1. számú: „Budapest II. kerület, Szalamandra út”
2. számú: „Tapolca, Glázer S. út 4.”
3. számú: „Szolnok, Horgásztanya”
4. számú: „Szentes, Ady Endre utca 4.”
5. számú: „Szentes, külterületi ingatlan”
6. számú: „Balatonföldvár, Kikötõ utca 6.”
7. számú: „Szigetmonostor Horány, Vadgalamb utca 4.”
8. számú: „Fadd-Dombori, Nyárfa u. 8.”
9. számú: „Tiszalök üdülõ”

10. számú: „Budakeszi, Jegenye u. 9.”
feltüntetésével.

Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevõ esetén a vételárba beszámításra kerül.
A vételárat magyar forintban (HUF) kell megfizetni.
Az ingatlanok az 1. számú ingatlant kivéve per-, teher- és igénymentesek. Az 1. számú ingatlant jelenleg terheli a Bu-

dapest II. kerület, belterület 15681/1. hrsz.-t illetõ egyéb (átjárási és közmûátvezetési szolgalom) szolgalmi jog.
A kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy az ingatlanokra környezetvédelmi és tûzszerészeti vizsgálat nem készült. A pá-

lyázó köteles az ajánlattételével egyidejûleg nyilatkozni arról, hogy ebbõl a ténybõl fakadóan, valamint az esetlegesen
szükséges környezetvédelmi és tûzszerészeti vizsgálatok készítésével, illetve a vizsgálatokból adódó esetleges kötele-
zettségekkel kapcsolatban megtérítési, kártérítési, illetve bármilyen kártalanítás iránti igényt, követelést a Magyar Ál-
lammal, a vagyonkezelõvel, valamint a kiíróval szemben sem most, sem a jövõben nem támaszt és nem érvényesít.
Amennyiben a területeken környezetvédelmi és tûzszerészeti kárelhárítás szükséges, az ezzel kapcsolatos tevékenység
összes költsége a majdani vevõt terheli.

A kiíró tájékoztatja az ajánlattevõket, hogy a kormányrendelet 42. § (2) bekezdésében biztosított lehetõséggel élve a
pályázati ajánlatok ingatlanonkénti bontását követõen amennyiben az elsõ két helyre rangsorolt ajánlatban szereplõ vé-
telárak között (a magasabbat tekintve 100%-nak) legfeljebb húsz százalék eltérés van, vagy ha a 44. § (1) bekezdése
alapján a benyújtott ajánlatok egyike sem lenne nyertesnek nyilvánítható, nyilvános ártárgyalást tarthat. Amennyiben
csak egy érvényes ajánlat érkezik, nyilvános ártárgyalás tartása helyett a kiíró felhívhatja az ajánlattevõt ajánlata
módosítására.

Az ingatlanok jellemzõi:

1. számú ingatlan:
Az ingatlan Budapest egyik legkedveltebb területén a II. kerületben a Látóhegyen helyezkedik el. A telek lejtõs terep-

viszonyokkal rendelkezik, melynek köszönhetõen örökpanorámás kilátás nyílik Budapestre. Az ingatlan jelenleg hasz-
nálaton kívül áll, a múltban honvédségi adóház funkciót töltött be. Az ingatlan szilárd burkolatú úton, könnyen megkö-
zelíthetõ. Az ingatlan szûkebb környezetében igényesen kivitelezett családi és 2-4 lakásos társasházak találhatóak. A te-
rület összközmûves, azonban csak a víz-, villany- és gázcsatlakozás van kiépítve. Az ingatlan elõtti utcában a csatorna-
közmû megtalálható, azonban a rákötés nem történt meg, a szennyvíz a telken kiépített gyûjtõbe került.

A terület jelenleg E-TG – turisztikai erdõ – övezetbe tartozik. A kerület ezen részén a szomszédos telkek L6-os –
Hegyvidéki, kertvárosias, jellemzõen szabadonálló beépítésû lakóterület – övezetbe tartoznak. Az ingatlan övezeti át-
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minõsíthetõségére a kiíró szavatosságot nem vállal. Az átsorolás a kerületi és fõvárosi önkormányzatok kompetenciája,
kezdeményezése a pályázó feladata és kockázata.

Az ingatlan bekerített, három oldalról dupla soros, oszlopokra feszített drótháló kerítéssel, mely nem a telek határvo-
nalán került kialakításra, az ÉK-i részen jelentõs terület esik a kerítésen kívül.

2. számú ingatlan:
Az ingatlan a városközponthoz közeli részen helyezkedik el.
Az ingatlan összközmûves, az ellátás a település kommunális hálózatairól, teljesen önálló közmû-bekötésekkel

megoldott.

3. számú ingatlan:
Az ingatlan Szolnok belterületén a Tisza partján (ártérben) helyezkedik el. Az ingatlan szûkebb környezetében nyara-

lók, hobbikertek vannak. A telek sík terület, körbekerített.
Az ingatlan a városi víz- és elektromos hálózatra csatlakoztatott, azonban jelenleg mindkettõ üzemen kívül van. A gáz

és a csatorna nem került bekötésre. Az épületekben a fûtésrendszer nem került kiépítésre.
Az ingatlanon két épület és egy használhatatlan medence található. A területet a gyakori árvíz kb. 1-1,5 m magasság-

ban elönti, ezért az épületek mûszaki állapota rossz.

4. számú ingatlan:
Az ingatlan Szentes történelmi belvárosában helyezkedik el. Az utcában a századvég hangulatát idézõ felújított hom-

lokzatú, zárt beépítésû épületek találhatók. Az ingatlan utcafronti szélessége 20,3 m.
A területnek rendezési terve jelenleg nincs. A település kommunális hálózata kiépített, az Ady Endre utca

összközmûves.

5. számú ingatlan:
Az ingatlan Szentes külterületén, a várostól kb. 5 km-es távolságra található, jellemzõen mezõgazdasági ingatlanok,

tanyák környezetében. Az ingatlan sertéstelepként mûködött. A telek szabálytalan sokszög alakú.
Az ingatlanon 9 db épület található, mûszaki állapotuk erõsen leromlott, bruttó alapterületük 1369,37 m2 az épületek

javarészben állattartás céljára épültek.
A villamosenergia-ellátás a városi közmûrõl megoldott. Vízellátás a területen lévõ 2 db kútról (180 m mélységû fúrt

kút és 6 m mélységû ásott kút) történt, a Szennyvíz a területen 2 db szennyvízderítõbe került bevezetésre.

6. számú ingatlan:
Az ingatlan a település központjától 1 km távolságra, a város üdülõövezetén a Bajcsy-Zsilinszky (korábban Kikötõ)

utca középsõ szakaszán, a Balatontól 200 m távolságra helyezkedik el. Közvetlen közelében üdülõépületek, társasházak,
családi nyaralók, a vasútállomás és a hajókikötõ található.

Az 1930-as években épült kétszintes 295 m2 alapterületû hagyományos szerkezetû épület összkomfortos, az ingatlan
összközmûves, a városi közmûhálózatra csatlakoztatott.

7. számú ingatlan:
A település a Szentendrei-sziget déli részén helyezkedik el, az üdülõterület a Duna védelmi töltésén belüli területen ta-

lálható. Az ingatlan környezete kifejezetten nyugodt, jó levegõjû, aktív pihenésre alkalmas terület. Energia- és vízellátás
közmûhálózatról megoldott, a szennyvizet zárt tárolóban gyûjtötték.

Az ingatlan jelenleg használaton kívüli. Az ingatlanon lévõ – 6 db ERDÉRT faház, 4 db hagyományos szerkezetû épü-
let – épületek (építési év 1976, 1990) összes hasznos alapterülete 275 m 2.

8. számú ingatlan:
Az ingatlan Fadd üdülõövezetében a Duna holtágától kb. 200 méterre helyezkedik el. Környezetében hasonló hétvégi

házak találhatók. Fadd Község Önkormányzatának 10/2003. (V. 13.) rendelete alapján a terület „Üh” hétvégiházas
üdülõterületbe került besorolásra.

A telken hálózati víz, villany és szennyvízelvezetés megoldott, a gáz nincs bekötve. A telken egy szabadon álló két-
szintes, felújítást igénylõ kõépület van, az ingatlan jelenleg használaton kívüli.

9. számú ingatlan:
Az ingatlan Tiszalök ÉNY-i részén, üdülõövezetben, (Tiszavirág út közelében) a Tisza folyótól kb. 300 m-re hasonló

méretû és adottságú üdülõk környezetében található.
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Az ingatlanon 1980-as évek végén épült földszintes, 25 m2 alapterületû faszerkezetû ház áll. Az ingatlan elektromos
hálózata és ivóvízellátása a városi közmûhálózatról megoldott, a szennyvíz elhelyezése zárt rendszerû gyûjtõbe történt.

10. számú ingatlan:
Budakeszi belterületén, kifejezetten csendes, nyugodt környezetben, a volt honvédségi lakótelep lakóházas környeze-

tében helyezkedik el.
Az ingatlanon egy 155 m2 alapterületû (korábban élelmiszerbolt volt), 1970-es évek elején épült modul barakk szer-

kezetû épület található. Az épület felújítása indokolt.

Kiíró az ingatlanokról bõvebb információt tartalmazó pályázati dokumentációt bocsát térítés ellenében a pályázók
rendelkezésére.

Pályázati dokumentáció:
A pályázaton való részvétel alapfeltétele a pályázati dokumentáció kiírótól történõ megvásárlása.
A pályázati dokumentáció ingatlanonként 1-es számú ingatlan tekintetében 60 000 Ft (50 000 Ft + 10 000 Ft áfa), azaz

hatvanezer forint; a 2-es számú ingatlan tekintetében 18 000 Ft (15 000 + 3000 áfa), azaz tizennyolcezer forint; a 3-as,
4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as, 9-es és 10-es ingatlanok tekintetében külön-külön 24 000 Ft (20 000 + 4000 áfa), azaz hu-
szonnégyezer forint csekken (csekk átvehetõ: kiíró címén I. emelet 122. számú irodában) történõ befizetését követõen,
titkossági nyilatkozat aláírása ellenében, a kiíró Budapest V. kerület, Zoltán u. 16. I. emelet 122. számú irodában szemé-
lyesen, vagy meghatalmazott útján vehetõ át, munkanapokon a Pályázati felhívás Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjé-
ben történt megjelenés napjától (hétfõtõl csütörtökig 8-tól 15 óráig, pénteken 8-tól 13 óráig) az ingatlan utolsó megtekin-
tésére jelen pályázati felhívás szerint biztosított idõpontot megelõzõ munkanap 16 óráig.

A meghatalmazott köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejû magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát,
illetve annak mértékét.

A pályázati felhívás és a pályázati dokumentáció által az ingatlanokkal kapcsolatban közölt és ismertetett adatok, in-
formációk a kiíró által ismert és biztosított elõzetes adatszolgáltatáson alapulnak. A kiíró javasolja minden ajánlattevõ-
nek, hogy a fent említett dokumentáción felül saját felelõsségére és költségére szerezzen be minden olyan kiegészítõ in-
formációt az ajánlat tárgyáról, valamint a magyarországi jogi-gazdasági környezetrõl, illetve szabályozórendszerrõl,
amely befektetési szándéka körültekintõ megalapozásához szükséges lehet.

A dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylat másolatát az ajánlat benyújtásakor a pályázónak csatolnia kell.
Az ingatlan bemutatása: az ingatlanok 2007. szeptember 5-én és 2007. szeptember 21-én 10 órától 13 óráig tekint-

hetõk meg.
Az ingatlanok megtekintése nem feltétele az érvényes ajánlattételnek, azonban ennek elmulasztásából adódó károkért

a kiíró felelõsséget nem vállal.

A pályázatok beadásának módja:
A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban az 1. oldalon az ajánlati biztosítéknál

meghatározott jelige feltüntetésével, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen,
illetve meghatalmazott útján a kiíró fenti címén (I. emelet 101. számú irodában) kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az
ajánlattételi határidõn belül a kiíróhoz megérkezzék. A pályázó köteles az eredeti példányt megjelölni „Eredeti” felírás-
sal. Ha a pályázatok között eltérés adódik, az így megjelölt ajánlatban foglaltak az irányadók.

Ajánlattételi határidõ:

2007. szeptember 25. 10 óra.

A pályázó az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi ha-
táridõ lejártát követõen a benyújtott ajánlatok csak a nyilvános ártárgyalás során, illetõleg egy érvényes ajánlat esetén a
kiíró felhívására módosíthatók, de az ajánlati árak nem csökkenthetõk. A pályázó a kormányrendelet 48. § (1) bekezdése
értelmében a szerzõdéskötésig, illetõleg az ártárgyalás megkezdéséig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát. A kiíró a
kormányrendelet 48. § (3) bekezdés szerint a pályázók számát a pályázatok bontásáig, ajánlatok tartalmát a döntéshoza-
talig, illetve az ártárgyalás megkezdéséig köteles titkosan kezelni.

A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidõ lejártának napján 10.10 órakor történik a kiíró fenti címén, zárt kör-
ben, a kiíró és közjegyzõ jelenlétében.

1936 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/34. szám



A részvétel feltételei:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázati dokumentációban a kiíró által rendelkezésre bocsátott a részvételi

feltételként felsorolt tartalmi követelmények szerint kitöltött, további feltételek támasztása nélkül elfogadólag, cégsze-
rûen aláírt alábbi formanyomtatványokat.

1. pályázati kísérõlapot a pályázati dokumentáció átvételérõl, mellékelve a pályázati dokumentáció megvásárlását
igazoló bizonylatot (1. számú formanyomtatvány),

2. a pályázó azonosító adatait (nem magánszemély esetében 2/a. számú, magánszemély esetében 2/b. számú forma-
nyomtatvány),

3. a pályázat tárgyának megjelölését, a megajánlott vételárat HUF-ban (3. számú formanyomtatvány),
4. a vételár kiegyenlítésének módját, teljesítésének határidejét, annak figyelembevételével, hogy az ajánlati biztosíté-

kon felül fennmaradó vételárhátralékot a szerzõdés aláírását követõ 30 naptári napon belül egy összegben kell kiegyenlí-
teni (4. számú formanyomtatvány),

5. 30 napnál nem régebbi eredeti igazolásokat arról, hogy a pályázónak nincs adó-, vám-, társadalombiztosításijáru-
lék- fizetési kötelezettséget illetõen lejárt köztartozása, illetve a pályázó nyilatkozatát arról, hogy sem a Magyar Állam-
mal és szervezeteivel, sem a vagyonkezelõvel, sem a kiíróval szemben lejárt tartozása nincs (5. számú formanyom-
tatvány),

6. az ajánlati biztosíték befizetésérõl szóló eredeti bizonylatot (csekkmásolat), illetve eredeti hivatalos banki igazo-
lást, (a pályázónak gondoskodnia kell arról, hogy a HUF-ban befizetett ajánlati biztosíték legkésõbb az ajánlattételi ha-
táridõ lejártának napján a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01637511-00000000 számú számlájára be-
érkezzék) (6. számú formanyomtatvány),

7. amennyiben a pályázó nem magánszemély, a képviseletére jogosult(ak)nak arról szóló nyilatkozatát, hogy nyertes-
ség esetén megkötendõ adásvételi szerzõdéshez szükséges-e külön társasági cselekmény (7. számú formanyomtatvány),

8. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívásban szereplõ feltételeket elfogadva, a pályázati
dokumentációban foglaltak ismeretében teszi meg ajánlatát (8. számú formanyomtatvány),

9. a pályázó nyilatkozatát melyben tudomásul veszi, hogy az ingatlan vonatkozásában környezeti és tûzszerészeti
vizsgálat nem készült, illetve a kiíró nem vállal felelõsséget az ingatlannal kapcsolatos esetlegesen felmerülõ környezeti
károkért és az ezzel összefüggõ esetleges kárelhárítás a vevõt terheli (9. számú formanyomtatvány),

10. a nem magánszemély pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy csõd-, felszámolási eljárás ellene nem indult, to-
vábbá végelszámolását nem kezdeményezték, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, illetve – önkormányzat
esetében – adósságrendezési eljárás ellene nem indult (10. számú formanyomtatvány),

11. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró a Magyar Állam tulajdonjogát a teljes vételár ki-
egyenlítéséig fenntartja és a kiíró az adásvételi szerzõdésben egyoldalú elállási jogot köt ki azon esetekre, ha a vételár
határidõben nem kerül megfizetésre és (11. számú formanyomtatvány),

12. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró nem vállal felelõsséget az illetékes önkormányzat-
nak az ingatlannal kapcsolatos területrendezési és területfejlesztési elõírásaira vonatkozóan, illetve a helyi építési szabá-
lyok megváltozásából eredõ esetleges károkért, különösen a településrendezési terv változásából, illetve településfej-
lesztési elgondolásokból adódókért (12. számú formanyomtatvány),

13. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy elfogadja az ajánlati kötöttségre, az ajánlati biztosíték mértékére és
megfizetésének módjára, elvesztésére, valamint a fizetési garanciára vonatkozó, kiíró által a pályázati felhívásban tá-
masztott feltételeket (13. számú formanyomtatvány),

14. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítják, szerzõdéskötésre nem jelöl-
het ki mást maga helyett (14. számú formanyomtatvány),

15. a pályázó titoktartási nyilatkozatát (15. számú formanyomtatvány).

Amennyiben a pályázó ajánlatának szöveges részei és a kitöltött formanyomtatványok tartalma között eltérés mutat-
kozik, úgy a kiíró a formanyomtatványokban foglaltakat tekinti irányadónak.

Az ajánlati biztosítékot a kiíró a pályázati felhívás visszavonásáról szóló hirdetmény közzétételének, illetve az eljárás
eredménytelensége kihirdetésének napjától számított 15 munkanapon belül visszafizeti a pályázók részére. Eredményes
pályázat esetén a kiíró az ajánlati biztosítékot a nem nyertes pályázók részére az ajánlatok elbírálásának napjától számí-
tott 15 munkanapon belül fizeti vissza. A kiíró ugyancsak visszafizeti az ajánlati biztosítékot, ha a KVI az elbírálási ha-
táridõt meghosszabbítja, melynek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is meghosszabbodik, és a pályázó a ha-
táridõ meghosszabbításáról szóló értesítés kézhezvételétõl számított 7 naptári napon belül nyilatkozik, hogy ajánlati kö-
töttségét nem kívánja meghosszabbítani.

Az ajánlati biztosíték után a kiíró költséget nem számít fel, kamatot nem fizet, kivéve, ha az ajánlati biztosíték vissza-
fizetésére nyitva álló 15 munkanapos határidõt elmulasztja.

Amennyiben a pályázó ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha az adásvételi szerzõdés meg-
kötése a nyertes pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot el-
veszti. A pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti akkor is, ha a már megkötött szerzõdés a pályázónak felróható, vagy ér-
dekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg.
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Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség:
A kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 90. naptári nap. Amennyiben a

pályázó ajánlatát az ajánlati kötöttségének ideje alatt visszavonja, az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszti.
A pályázati ajánlatok elbírálása, vagy a nyilvános ártárgyalásra kitûzése (az ajánlatmódosításra való felhívás) az aján-

lattételi határidõ lejártát követõ 30 naptári napon belül történik, mely idõtartamot a kiíró egy alkalommal legfeljebb
további 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meg-
hosszabbodik.

Az ártárgyalás, illetve az ajánlatmódosítás elbírálása az ártárgyalás kitûzésétõl, illetve az ajánlatmódosításra történõ
felhívás idõpontjától számított 30 naptári napon belül történik.

A kiíró az elbírálási határidõ lejártát követõ 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázati eljárás
eredményérõl.

Az ajánlat beadása:
Az ajánlatokat a kiíró fenti címén, Kincstári Vagyoni Igazgatóság Értékesítési fõosztály I. emelet 101. szobában kell a

fent megjelölt ajánlattételi határidõig leadni.
A pályázat elbírálása során a rangsoroláskor a megajánlott vételár összegének nagysága alapján dönt a kiíró.
Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes pályázó az eredményhirdetésrõl szóló értesítés

kézhezvételét követõ 8 banki napon belül, az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárhátralék (beleértve az áfát is)
erejéig fizetési garanciát ad.

A kiíró fizetési garanciának tekinti a feltétel nélküli bankgaranciát, a feltétel nélküli banki hitelígérvényt és a vételár-
hátralék ügyvédi vagy közjegyzõi letétbe helyezését.

– A feltétel nélküli bankgaranciát, melynek kedvezményezettje a kiíró, a banknak a pályázati felhívásban megadott
jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget
kell vállalnia a kiíró felé a teljes vételárhátralékra – beleértve a forgalmi adót is – vonatkozóan, az ajánlatban vállalt
határidõ figyelembevételével.

– A feltétel nélküli banki hitelígérvényt, melynek kedvezményezettje a kiíró, a banknak a pályázati felhívásban meg-
adott jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötele-
zettséget kell vállalnia arra, hogy a vételárként ígért összeget a bank a vevõ részére meghitelezi a teljes vételárhátralékra
– beleértve a forgalmi adót is – vonatkozóan, az ajánlatban vállalt határidõ figyelembevételével.

A kiíró a fentiekben említett, vételárhátralék kifizetésének biztosítékául szolgáló iratokat magyarországi bankoktól
fogadja el.

A kiíró a pályázat nyertesével – az errõl szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 30 naptári napon belül, de
legkésõbb az ajánlati kötöttség lejártának napjáig – az adásvételi szerzõdést megköti.

A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásban történõ átvezetéséhez szükséges bejegyzési engedély kiadása a teljes vételár-
nak a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01637528-00000000 számláján történõ megjelenését követõen
haladéktalanul, de legkésõbb 15 naptári napon belül történik.

A kiíró fenntartja jogát, hogy
– a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kössön, amennyiben az

ajánlata a kormányrendelet 46. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelel,
– a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
– az elbírálási határidõn belül a kormányrendelet 42. § (2) bekezdése alapján – minden érvényes ajánlatot benyújtott

résztvevõ meghívása mellett – nyilvános ártárgyalást tartson, vagy egyetlen ajánlattevõ esetén felhívja az ajánlattevõt
ajánlata módosítására,

– pályázati felhívását az ajánlattételi határidõ elõtt visszavonja, melyrõl a pályázati felhívás közlésével megegyezõ
helyeken az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt hirdetményt tesz közzé. Ebben az esetben a kiíró a pályázati dokumentáció
ellenértékét a felhívás visszavonásának a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történõ megjelentetését követõ
10 munkanapon belül, a dokumentáció visszaadása ellenében visszafizeti.

A pályázatot követõ nyilvános ártárgyalás során a pályázók ajánlataikat módosíthatják, azzal, hogy a korábban meg-
ajánlott vételár nem csökkenthetõ, és a módosított ajánlatnak is meg kell felelnie a pályázati felhívásban meghatározott
valamennyi feltételnek.

Érvényes a pályázati ajánlat, ha:
– azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõben nyúj-

tották be,
– a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
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– a pályázó a pályázatot és valamennyi formanyomtatványt szabályszerûen aláírta (nem magánszemély esetén cég-
szerû aláírás),

– a részvételi feltételekben meghatározottaknak maradéktalanul eleget tesz, ennek keretében a kiíró által a pályázati
dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott formanyomtatványokat a pályázati ajánlat beadásával egyidejûleg to-
vábbi feltételek támasztása nélkül – kitöltve, elfogadólag aláírva a meghatározott mellékletekkel együtt (a hiánypótlási
lehetõségre figyelemmel) benyújtja.

Hiánypótlásra kizárólag a pályázat beadási határidejétõl számított 15 naptári napon belül, „a részvétel feltételei” cím
5. pontjaiban meghatározott adatok, nyilatkozatok, illetve igazolások vonatkozásában a pályázó kezdeményezésére van
lehetõség.

Ha a pályázó élni kíván a hiánypótlás lehetõségével, azt pályázati ajánlatában közölnie kell.
Ugyanazon dokumentumra vonatkozóan egyszeri hiánypótlásra van lehetõség, a pótolt dokumentumra vonatkozóan

nincs lehetõség ismételt hiánypótlásra.
Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypótlást kö-

vetõen sem felel meg.
Ha a pályázó, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti, a kiíró az ajánlatát érvényte-

lennek nyilvánítja.
A pályázati felhívás és a kitöltendõ formanyomtatványok a www.kvi.gov.hu honlapon „árverés, értékesítés, pályáza-

tok” menüpont alatt tájékoztató jelleggel olvashatók. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ munka-
napokon a Kincstári Vagyoni Igazgatóságon Molnárné Hettmann Emília értékesítési fõelõadótól [telefon: +36 (1)
373-5720, fax: +36 (1) 373-5625].

AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI

Összefoglaló
a Magyar Nemzeti Bank 2006. évi mûködésének ellenõrzésérõl (0716)

Az Állami Számvevõszék hatodik éve ellenõrzi a Magyar Nemzeti Bank mûködését és gazdálkodását. Az évenkénti
átfogó vizsgálat keretében, a kialakult gyakorlatnak megfelelõen, az ÁSZ egy kiemelt terület teljesítmény-szempontú ér-
tékelését is elvégezte.

Jelen ellenõrzés a Bank 2006. évi mûködésének és gazdálkodásának szabályszerûségérõl és törvényességérõl, a kö-
zéptávú és éves intézményi célkitûzések teljesülésérõl, valamint az irányítási, a döntéshozatali és az ellenõrzési rendszer
mûködésérõl alkotott átfogó képet. A vizsgálat kiterjedt a mûködési költségek alakulására, a beruházási célkitûzések
megvalósulására, a létszám- és bérgazdálkodásra, a befektetett eszközökkel való gazdálkodásra. A teljesítményellenõr-
zés módszerével értékelte a Konferencia-központ megvalósítását, továbbá véleményezte az MNB központi költségve-
téshez kapcsolódó elszámolásainak szabályszerûségét.

Az MNB az ÁSZ-jelentések javaslatait hasznosítva belsõ vizsgálattal megerõsítette, hogy a szakterületek átszervezé-
sét követõen az MNB tv.-ben elõírt jegybanki ellenõrzési feladatok teljesítése nem sérül. A szerzõdéses alapon mûködõ
fegyveres õrség alkalmazására 2006-ban új közbeszerzési eljárást indítottak. Az elnöki utasítások igazgatósági jóváha-
gyását a Bank belsõ szabályzatban nem rögzítette, ugyanakkor az igazgatóság a feladatot maradéktalanul ellátta.

Az MNB a középtávú intézményi célkitûzéseivel összhangban határozta meg a 2006. évi fõ prioritású célokat, ame-
lyek között szerepelt a mûködésfejlesztési program részeként az értékeken, irányelveken, normákon alapuló munkakul-
túra meghonosítása; a Logisztikai Központ beruházás folytatása és mûködési feltételeinek elõkészítése. A mûködésfej-
lesztési program elsõ szakasza lezárult, amelynek eredményeként a szabályvezérelt mûködést felváltotta a „vezetõi fel-
hatalmazáson” alapuló irányítás, ezzel a döntési jogkörök kiszélesedtek és nõtt a munkavállalók egyéni felelõssége.
A Bank a változásokkal összhangban a belsõ szabályozási rendszert is átalakította. Az MNB az éves célkitûzéseket telje-
sítette, ezzel a középtávú célok is idõarányosan megvalósultak.

Az MNB mûködésének jogszabályi környezete 2006-ban a gazdasági társaságokról szóló törvénnyel összefüggésben
módosult, a változások a Bank mûködését alapvetõen nem érintették. Az MNB belsõ utasításait a hatályos jogszabályok-
kal összhangban alakította ki, nem rögzítette azonban szabályzatban a felügyelõbizottság részére negyedévente esedé-
kes beszámolókészítési kötelezettséget. Feladatait a törvényi elõírásoknak, az alapszabályának és a közgyûlés határoza-
tainak megfelelõen végezte.
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Az igazgatóság irányító és döntéshozó tevékenységét az MNB törvényben, az alapszabályban, és ügyrendjében fog-
laltakkal összhangban, munkaterve alapján látta el.

A felügyelõbizottság az MNB mûködésének és gazdálkodásának folyamatos tulajdonosi ellenõrzését a törvényi elõ-
írásoknak és munkatervének megfelelõen végezte. A hatáskörébe tartozó területeken irányította a belsõ ellenõrzési szer-
vezet munkáját, nyomon követte annak megállapításait és az azokra tett intézkedéséket.

A mûködési költségek 2006. évi fõösszege 14,8 Mrd Ft volt. Reálértéken számítva e költségek az elõzõ évihez képest
4,3%-kal, a 2001. évihez viszonyítva pedig 23%-kal voltak alacsonyabbak. Az elmúlt hat év alatt a Bank szervezetét és
mûködését több lépcsõben korszerûsítette, ennek hatására létszáma a 2001. évi 1246 fõrõl 773 fõre csökkent és a szemé-
lyi költségek részaránya a mûködési költségeken belül 2002-tõl folyamatosan mérséklõdött.

Az MNB 2006. évi beruházásaira 10,2 Mrd Ft-ot irányzott elõ, amelybõl az elszámolt kiadás 6,5 Mrd Ft volt. Ebbõl
mintegy 80%-ot stratégiai célú fejlesztésekre, 20%-ot pedig a mûködési környezet fenntartására fordított. A 2001-ben
jóváhagyott Logisztikai Központ megvalósítására 2006. év végéig 6,0 Mrd Ft-ot, a teljes elõirányzat 52,9%-át használ-
ták fel. A létesítmény átadásának várható határidejét – többek között a kedvezõtlen idõjárás és a mûszaki tartalom változ-
tatása miatt – 2007 decemberére módosították. Az MNB fõépületében egy korszerû, európai színvonalú konferen-
cia-központot hozott létre. A 100-150 fõ befogadására alkalmas létesítmény kivitelezése a szerzõdésnek, a kitûzött cé-
loknak, és a jóváhagyott terveknek megfelelõen valósult meg, amelyet a Bank 2006. második félévében rendeltetéssze-
rûen használatba vett.

Az MNB 2006. évi mérleg szerinti eredménye 14,6 Mrd Ft nyereség volt, amit elsõsorban a tárgyévben realizált nettó
árfolyamnyereség befolyásolt.

A banküzemi bevételek és ráfordítások egyenlege 14,6 Mrd Ft veszteség, ami 0,3 Mrd Ft-tal meghaladta az elõzõ évit.
A befektetett eszközök állományának nettó értéke 2006. év végén 32,4 Mrd Ft volt, ami közel 10%-kal haladta meg az

elõzõ évit. A változást döntõen a beruházások értékének növekedése indokolta. A Bank továbbra is hat belföldi és három
külföldi társaságban rendelkezik részesedéssel, azok év végi könyv szerinti értéke 17,5 Mrd Ft volt, és a befektetett esz-
közök 54%-át tették ki. A belföldi társaságok 2006-ban is eredményesen gazdálkodtak, amelyektõl az MNB 2,4 Mrd Ft
osztalékot vár.

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

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
közleménye

a 2007. szeptember 1-je és szeptember 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

A személyi jövedelemadóról szóló – többször módosított – 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése arra kötelezi
az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalt, hogy havonta tegye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti üzem-
anyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat.

Ólmozatlan motorbenzin:
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin 285 Ft/l
Gázolaj 264 Ft/l
Keverék 307 Ft/l
LPG autógáz 165 Ft/l

Ha a személyijövedelemadó-törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben sze-
replõ árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
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A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal közleménye

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
48/2007. (VII. 3.) MVH

közleménye
a magyar intervenciós készletbõl származó gabona belsõ piacon történõ értékesítésére vonatkozó

folyamatos pályázati felhívás megnyitására vonatkozó ajánlattételi felhívásról

I. Intervenciós készletek értékesítése

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (illetékes intervenciós hivatal, a továbbiakban: MVH) a birtokában lévõ
intervenciós gabonakészletbõl az 1. számú mellékletben meghatározott mennyiséget a tagállamok intervenciós hivata-
lainak birtokában lévõ gabonának a közösségi piacon történõ továbbértékesítésére irányuló folyamatos pályázati felhí-
vás megnyitásáról szóló 2007. június 22-i, 712/2007/EK bizottsági rendelet, valamint az intervenciós hivatalok birtoká-
ban lévõ gabonafélék értékesítési eljárásának és feltételeinek megállapításáról szóló 1993. július 28-i 2131/1993/EGK
bizottsági rendelet alapján belsõ piacon történõ értékesítésre kínál fel és az MVH internetes honlapján, valamint
kifüggesztéssel Központi Hivatalában és Megyei Kirendeltségein valamennyi érdekelt fél tudomására hozza.

Az MVH – az EU Bizottsági döntése alapján – a jelen ajánlattételi felhívásra ajánlatot benyújtó piaci szereplõk közül
az egyenlõ elbánás biztosítása mellett választja ki azt, amely a szóban forgó tételekre vonatkozóan a legkedvezõbb aján-
latot teszi.

II. Az értékesítés tárgya

Az értékesítésre meghirdetett kukorica jelen ajánlattételi felhívás 1. sz. mellékletében szereplõ tétel(ek) mennyisége.
Az értékesítésre kijelölt, ömlesztve tárolt tétel(ek) raktározási helyét, mennyiségét, és fõbb fizikai minõségi paramétereit
szintén az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A melléklet módosításának jogát – áttárolásból, illetve egyéb elõre nem látható okokból kifolyólag – az MVH folya-
matosan fenntartja. Az 1. sz. melléklet mindenkori aktuális változata az MVH honlapján található.

III. Az ajánlat benyújtásának feltételei

1. Ajánlatot nyújthat be az Európai Közösségek tagállamaiban székhellyel, vagy telephellyel rendelkezõ bármely ter-
mészetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely az Európai Unió Közös Agrárpo-
litikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggõ
ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételrõl szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet
értelmében regisztrált ügyfele az MVH-nak, vagy legkésõbb az ajánlata benyújtásáig regisztráltatja magát.

A regisztrációs kérelem „G001” számú formanyomtatványa, valamint annak kitöltési útmutatója letölthetõ a
www.mvh.gov.hu internetes oldal „Letölthetõ dokumentumok” menüpontjából.

2. Az ajánlatot írásban, személyesen, vagy telefaxon, jelen ajánlattételi felhívás 2. számú melléklete szerinti forma-
nyomtatványon kell benyújtani az MVH Központi Hivatalához.

Az ajánlatok benyújtásának elsõ határideje 2007. július 4. (szerda), a továbbiakban az ezt követõ minden naptári héten
szerdai napokon – kivéve 2007. augusztus 1-jét, 2007. augusztus 15-ét, 2007. augusztus 22-ét, 2007. szeptember 5-ét,
2007. szeptember 19-ét, 2007. október 3-át, 2007. október 17-ét, 2007. október 31-ét, 2007. november 14-ét, 2007. no-
vember 28-át, 2007. december 12-ét, 2007. december 26-át, 2008. január 2-át, 2008. január 16-át, 2008. január 23-át,
2008. február 6-át, 2008. február 20-át, 2008. március 5-ét, 2008. március 19-ét, 2008. április 2-át, 2008. április 16-át,
2008. április 30-át, 2008. május 14-ét, 2008. május 21-ét, 2008. június 4-ét és 2008. június 18-át, mivel ezeken a heteken
nem kerül sor pályázati felhívásra –.

Az utolsó benyújtási nap:
2008. június 25. (szerda).

Az ajánlatoknak a benyújtási napokon legkésõbb délután 13 óráig kell az MVH-hoz megérkezniük.
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3. A személyesen benyújtott ajánlatokat az MVH Intervenciós Intézkedések Igazgatósága Értékesítési osztályára
(H–1095 Budapest, Soroksári út 22–24. VI. emelet 609. szoba) kell eljuttatni zárt borítékban, feltüntetve rajta a követ-
kezõ szöveget:

48/2007. (VII. 3.) számú Ajánlattételi Felhívás
INTERVENCIÓS GABONA TÉTEL belsõ piacon történõ értékesítésére vonatkozó VÉTELI AJÁNLAT

Az ajánlatok telefax útján történõ továbbítása a következõ számokra történhet:

+36/ 1-219-8905
vagy

+36/1-219-6259
vagy

+36/1-577-1317

A telefax útján tett ajánlatokon a teljes cégnévnek és az ajánlattevõ címének szerepelnie kell.

4. Az ajánlatot kizárólag az egyes meghirdetett kukoricatételek teljes mennyiségére lehet benyújtani.
Csak olyan ajánlat fogadható el, amelyet a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon, hiánytalanul, az abban

meghatározott mellékletekkel együtt nyújtottak be. Az ajánlati formanyomtatványon az ajánlattevõ faxszámának min-
denképpen szerepelnie kell. Az eltérõ módon vagy formában elkészített, illetve hiányosan vagy nem megfelelõen be-
nyújtott ajánlatokat az MVH elutasítja. Az ajánlat benyújtásától az ajánlattevõ az ajánlatában megjelölt idõpontig kötve
van, azt nem vonhatja vissza, illetve nem módosíthatja.

Minden közösségi adószámmal rendelkezõ nem magyar ajánlattevõ köteles a 3. számú melléklet szerinti nyilatkozatot
hiánytalanul kitöltve, az ajánlat benyújtásával egy idõben, ahhoz mellékelten az Intervenciós Értékesítési osztály részére
eljuttatni. Ellenkezõ esetben az esetlegesen elnyert tételek vonatkozásában az MVH-nak nem áll módjában áfamentes
számlát kiállítani.

5. Az ajánlati árat az ömlesztettgabona-tételekre euró/tonnában kell megadni, két tizedes pontossággal, általános for-
galmi adó nélkül. Az ajánlati ár az ajánlattételi felhívás zárónapján érvényes, havi kiegészítést tartalmazó intervenciós
árnál nem lehet alacsonyabb. Az egyes árutételekre vonatkozó ajánlati ár azon mennyiség vonatkozásában, mely a fize-
tésre megállapított határidõn belül az intervenciós raktárból kiszállításra kerül, az intervenciós raktárnál a vevõ által biz-
tosított szállítóeszközre rakva értendõ.

6. Az ajánlatokat meghatalmazott útján is be lehet nyújtani. A meghatalmazott által benyújtott ajánlatok csak akkor ér-
vényesek, ha az ajánlattal egyidejûleg, de legkésõbb a benyújtási határidõ végéig az ajánlattevõ által kiállított írásbeli
meghatalmazás az MVH-hoz megérkezik.

7. Érvénytelenek azok az ajánlatok, amelyek ezen ajánlattételi felhívásban szereplõ feltételekhez képest fenntartáso-
kat, korlátozásokat, illetve változtatásokat tartalmaznak.

8. Az ajánlatok kizárólag akkor érvényesek, ha az ajánlattevõ igazolást mellékel arról, hogy a 712/2007/EK Bizottsági
rendelet 2. cikkében meghatározott 10 euró/tonnának megfelelõ forintellenértékben intervenciós belsõ piaci értékesítés
kötelezettségre biztosítékot nyújt az alábbiak szerint részletezett módon.

A pályázatok benyújtásával kapcsolatos biztosítékok esetében az árfolyam meghatározó irányadó eseménye a pályá-
zat benyújtásának napja. A közösségi jogi szabályozás szerint meghatározott irányadó események megállapítása során
az alkalmazandó árfolyam az Európai Központi Bank (EKB) által legutoljára rögzített árfolyam azon hónap elsõ napját
megelõzõen, amelyben az irányadó esemény bekövetkezik.

Az ajánlati biztosíték átváltási árfolyama tehát a pályázat benyújtása hónapjának elsõ napját megelõzõen legutoljára
közzétett, az EKB által jegyzett hivatalos árfolyam.

A biztosíték kizárólag a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól
szóló módosított 17/2004. (II. 13.) Korm. rendeletben, valamint az MVH 9/2004. (IV. 28.) számú közleményében meg-
határozottak szerint készpénzletét, bankgarancia vagy pénzügyi intézmény, biztosító által vállalt készfizetõ kezesség
formájában nyújtható.

A készpénzbiztosíték letétele magyar pályázó esetében az MVH 10032000-00287560-00000024 számú Magyar Ál-
lamkincstárnál vezetett biztosíték számlájára történõ átutalással, egyéb tagállami ajánlattevõ esetében szintén a fenti
számlára történõ átutalással, az IBAN: HU39 1003 2000 0028 7560 0000 0024 nemzetközi számlakód feltüntetése mel-
lett történik. A befizetõnek az átutalási megbízáson a bank által elõírt adatokon kívül a „Közlemény” rovatban fel kell
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tüntetnie a befizetõ cég nevét, ügyfél-regisztrációs számát, illetve a biztosítékfizetési kötelezettség ügylettípusát: „inter-
venciós belpiaci értékesítés”.

Amennyiben az ajánlattevõ bankgaranciát kíván igénybe venni, abban az esetben a bankgarancia tervezetét az MVH
Pénzügyi Igazgatósága Biztosítékkezelõ osztályának faxszámára (+36-1/475-2116) elõzetes egyeztetés, illetõleg ellen-
õrzés céljából küldheti meg. A tervezeten mindenképpen fel kell tüntetni az ajánlattevõ elérhetõségét.

9. Amennyiben az ajánlattevõ az Európai Unió területén mûködõ, Magyarországtól eltérõ tagállamban nyilvántartás-
ba vett adóalany gazdálkodószervezet és ennek folytán rendelkezik érvényes közösségi adószámmal, azt a 2. számú mel-
lékletben található formadokumentumon fel kell tüntetnie. A feltüntetett közösségi adószámot az MVH ellenõrzi.

IV. Ajánlattétel elõtti mintavétel

Ajánlattétel elõtti mintavételezésre a gabonatételt tároló intervenciós raktár helye szerint területileg illetékes
MVH Megyei Kirendeltséghez (az ügyfélszolgálati elérhetõségi lista a 7. számú mellékletben található) benyújtott kére-
lemre kiállított „Ajánlattétel elõtti mintavételezési engedély” raktározónak történõ bemutatása ellenében kerülhet sor.
A mintavételezés mindennemû költségét a minta vételezõje köteles vállalni.

Ajánlattétel elõtti mintavételezési engedélyt az MVH kizárólag az ajánlattételi felhívás 1. mellékletében feltüntetett
gabonatételek vonatkozásában ad ki.

Mintavételezési, illetve árumegtekintési engedélyt az MVH-nak csak a III. „Az ajánlat benyújtásának feltételei” pont
1. alpontjában meghatározott regisztrációs számmal rendelkezõ természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság részére áll módjában kiadni.

V. Ajánlati biztosíték felszabadítása

A befizetett biztosíték felszabadítására kerül sor, ha
– az ajánlattevõ a pályázott mennyiségre nem tett nyertes ajánlatot, akkor a pályázat eredménye tárgyában hozott

döntéstõl számított legkésõbb három munkanapon belül;
– a nyertes pályázó (vevõ) a vételárat a megszabott határidõn belül kifizette, akkor az eladási árnak az MVH Magyar

Államkincstárnál vezetett és a jelen Közlemény VII. „Értékesítési ár és fizetési feltételek” pontjában megadott számlájá-
ra történt megérkezésétõl számított legkésõbb három munkanapon belül.

A benyújtott biztosíték visszafizetése, a bankgarancia megszüntetése és visszaszolgáltatása a Mezõgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Hivatalhoz eljuttatott írásos kérelemre történik (1385 Budapest, 62. Pf. 867, fax: +36/1-475-2191).

Kérelem hiányában a szabad biztosíték az eredetileg megjelölt biztosítékfizetési kötelezettségtípusra továbbra is fel-
használható.

VI. Döntés a pályázat eredményérõl

A jelen ajánlattételi felhívásban szereplõ gabonatételek a legkedvezõbb ajánlatot tevõk részére kerülnek értékesítésre.
Az MVH valamennyi ajánlattevõt értesíti az EU Bizottság döntésérõl. A nyertes ajánlattevõket az MVH az EU Bizott-

ság döntésérõl szóló határozat beérkezését követõ három munkanapon belül elsõsorban faxon értesíti. Amennyiben a
faxon történõ értesítésre mégsincs mód, úgy az MVH a nyertes ajánlattevõket tértivevényes ajánlott levélben értesíti.

A Bizottság dönthet úgy, hogy az elfogadásra kijelölt tételek vonatkozásában odaítélési együtthatót határoz meg,
melynek arányában kerül meghatározásra az odaítélt mennyiség.

VII. Értékesítési ár és fizetési feltételek

Az MVH a döntésérõl a nyertes pályázó (a továbbiakban vevõ) részére határozatot küld, amely – a jogszabályban
meghatározott tartalmi elemeken kívül – tartalmazza a vevõ részére odaítélt tétel számát, mennyiségét, eladási árát és a
fizetési határidõt.

A határozattal egy idõben a vevõ részére az elnyert tételrõl számla kerül kiállításra és kiküldésre. A számlák forintban
kerülnek kiállításra.
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Az értékesítési ár esetén alkalmazandó árfolyam meghatározó irányadó eseménye az érvényes ajánlat kézhezvételé-
nek idõpontja. A közösségi jogi szabályozás szerint meghatározott irányadó események megállapítása során az alkalma-
zandó árfolyam az Európai Központi Bank (EKB) által legutoljára rögzített árfolyam azon hónap elsõ napját
megelõzõen, amelyben az irányadó esemény bekövetkezik.

Az értékesítési ár átváltási árfolyama tehát a pályázat benyújtása hónapjának elsõ napját megelõzõen legutoljára köz-
zétett, az EKB által jegyzett hivatalos árfolyam.

A határozatokhoz kapcsolódó számlákon közölt összeg fizetési határideje – a 2131/1993/EGK rendelet 16. cikke
alapján – a határozat kiküldésétõl (közlésétõl) számított 1 hónap, azzal, hogy a határidõ azon a napon jár le, amely szá-
mánál fogva a kezdõ napnak (a határozat közlése napjának) megfelel, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a
hónap utolsó napján.

A vevõ akkor tesz eleget fizetési kötelezettségének, ha a részére odaítélt árumennyiség ellenértéke az MVH Magyar
Államkincstárnál vezetett és az alábbiakban megnevezett számlájára legkésõbb a megadott határidõ utolsó napjáig meg-
érkezik.

A vevõ a részére eladásra kerülõ árumennyiség ellenértékét minden esetben az áru elszállítása elõtt köteles átutalni az
MVH következõ számlájára:

Számla neve: Intervenciós lebonyolítási számla
Számlaszám: 10032000-00287560-00000055
IBAN: HU75 1003 2000 0028 7560 0000 0055

A vételár kiegyenlítése a következõ szabályok szerint történhet:
500 tonna, illetve annál kisebb mennyiségû gabonatétel esetén a vételárat egy összegben kell kifizetni. 500 tonnát

meghaladó mennyiségû gabonatétel esetén a vételár részletekben is megfizethetõ, azonban egy részletösszeg nem lehet
kevesebb 500 tonnányi gabonára vonatkozó vételárrészletnél.

Amennyiben a vevõ a részére odaítélt teljes árumennyiség ellenértékét nem utalja át az elõbbiekben megjelölt idõpon-
tig, a ki nem fizetett árumennyiség vonatkozásában elveszíti az ajánlat benyújtásakor letétbe helyezett összegû biztosíté-
kot, illetve a ki nem fizetett gabonára nem tarthat igényt.

A vételár elszámolása az áru ténylegesen átadott mennyisége alapján történik, az általános forgalmi adóról szóló
1992. évi LXXIV. törvény vonatkozó rendelkezései szerint.

A vételár elszámolást a kitároláskor felvett helyszíni ellenõrzési jegyzõkönyv aláírását követõ 15 napon belül kell le-
bonyolítani.

VIII. Mintavétel és minõségvizsgálat

Az 1. számú mellékletben meghirdetett minõségi paraméterek tájékoztató jellegûek és az egyes értékesítési tételek tel-
jes mennyiségére vonatkoznak.

Az egyes gabonatételekre azok betakarítási évében érvényes minõségi paraméterek vonatkoznak.
A sikeres ajánlattevõ megbízottja a tétel elnyerésérõl szóló odaítélõ határozat kiállítását követõen az általa elnyert té-

telbõl az MVH raktár helye szerint területileg illetékes Megyei Kirendeltségének helyszíni ellenõre jelenlétében – meg-
egyezés szerint 500 tonnánként, vagy tételenként – mintát vehet, melybõl egy minta a raktározót, egy letéti minta pedig
az MVH-t illeti meg. A letéti minta az MVH pecsétjével ellátva, a raktár mintaraktárában kerül elhelyezésre.

A mintavétel eredménye kizárólag abban az esetben kötelezõ az MVH-ra nézve, ha az MVH a sikeres ajánlattevõ min-
tavételezést végzõ megbízottjának személyét a mintavételt megelõzõen elfogadta.

A vevõ által támasztott olyan minõségi kifogás esetén, mely jogosságának eldöntése csak mintaelemzéssel lehetséges,
a letéti mintát az MVH elemzés céljából egy akkreditált GAFTA labornak küldi meg.

Amennyiben az elemzés eredménye szerint a gabonatétel minõsége az intervenciós minimumkövetelményeket eléri, a
sikeres ajánlattevõ köteles a tételt átvenni és annak elszállításáról gondoskodni. Ebben az esetben a vevõ viseli a minta-
elemzés összes költségét.

Amennyiben a letéti minta elemzésének eredménye szerint a gabona minõsége az intervenciós minimumkövetelmé-
nyeket nem éri el, a mintaelemzés összes költsége az MVH-t terheli, a vevõ pedig minden kötelezettségétõl mentesül, az
MVH helyesbítõ számlát állít ki, mellyel a már kiegyenlített vételárat részére visszautalja.

Minõséggel kapcsolatos kifogást a vevõ, a vételi ajánlat elfogadásáról szóló határozat kiküldésétõl (közlésétõl) szá-
mított 1 hónapon belül írásban az MVH illetékes Megyei Kirendeltsége felé, illetve a helyszíni ellenõrzési jegyzõkönyv-
ben tehet. A minõségi kifogás megtételére nyitva álló 1 hónapos határidõ azon a napon jár le, amely számánál fogva a
kezdõ napnak (a határozat közlése napjának) megfelel, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó
napján.
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IX. Az áru átvétele és elszállítása

Az áru felszabadítására és elszállítására az áruellenérték MVH által kibocsátott számlán megadott, jelen ajánlattételi
felhívás VII. „Értékesítési ár és fizetési feltételek” pontja szerinti számlájára történõ beérkezését követõen kerülhet sor.
Az áruellenérték MVH számlájára történt megérkezése után az MVH a vevõ részére kitárolási engedélyt állít ki.

Amennyiben az intervenciós gabonatételt elnyert sikeres ajánlattevõ az 4. sz. melléklet szerinti kitárolási engedély-ké-
relmet, illetve ahhoz csatoltan a vételár befizetését igazoló, a számlavezetõ pénzintézet által kiállított és hitelesített iga-
zolást az Intervenciós Értékesítési osztály részére faxon megküldi, az IÉO a kitárolási engedélyt soron kívül kiállítja.
Nem fogadható el pl. bankkivonat, átutalási megbízás, illetve minden olyan igazolás mely az átutalás bank által történõ
befogadását hitelt érdemlõen nem tanúsítja.

Az MVH-nak kitárolási engedélyt a kitárolásra vonatkozó kérelem beérkezésének napján kizárólag abban az esetben
áll módjában kiállítani, ha a kérelem hétfõtõl csütörtökig 14 óráig, illetve pénteken 12 óráig az Intervenciós Értékesítési
osztályhoz beérkezik.

Kitárolás kizárólag kitárolási engedély birtokában és MVH helyszíni ellenõr jelenlétében kezdõdhet el!
Az átvétel idõpontjának egyeztetése céljából vevõnek kapcsolatba kell lépnie a raktározóval. Az egyes raktárak kitá-

rolási kapacitását az 1. sz. melléklet tartalmazza. A sikeres ajánlattevõnek írásban, a kitárolás tervezett megkezdése elõtt
legalább három nappal szállítási ütemtervet kell az MVH raktár helye szerint területileg illetékes Megyei Kirendeltségé-
hez eljuttatnia, mely tartalmazza a tervezett kitárolási idõpontokat és a tervezett napi kitárolási mennyiségeket.

A szállítással és árubiztosítással kapcsolatos teendõket vevõ saját költségén tartozik rendezni. Az ajánlattevõnek az
ajánlat benyújtása elõtt minden esetben meg kell gyõzõdnie arról, hogy a megpályázott gabonatétel(eke)t tároló inter-
venciós raktár minden tekintetben megfelel az általa választott kitárolási módhoz szükséges követelményeknek.

A kitárolási körülmények nem megfelelõ voltából eredõ kifogásokat az MVH-nak az ajánlat benyújtását követõen
nem áll módjában elfogadnia.

A szállítóeszközök (tehergépkocsi, vagon, uszály) megrendelése/rendelkezésre bocsátása és errõl a raktározó értesí-
tése a vevõ feladata.

Az MVH jogosult arra, hogy a határozatban szereplõ árumennyiségnél 5%-kal kevesebb árut szállítson.
A súly megállapítását a raktározó végzi a kitárolás alkalmával. A mérlegelés eredménye képezi az MVH-val történõ

súlyelszámolás alapját.
Vevõ, vagy annak képviselõje jogosult a súly megállapításánál jelen lenni.
A kitárolásról az MVH helyszíni ellenõrzési jegyzõkönyvet készít. A jegyzõkönyv alapján a vevõnek át nem adott, ki-

fizetett áru értéke a vevõ részére visszatérítésre kerül.
Az értékesítési döntésrõl szóló értesítõ levél raktározóhoz történõ megérkezését követõen, amennyiben az áru elszállí-

tása a szükségessé váló árukezelés miatt késedelmet szenved, a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak a kitáro-
lás akadályoztatására való hivatkozással a raktározóval szemben érvényesített kötbérezési eljárás megindításától nem áll
módjában eltekintenie. A nem megfelelõ együttmûködést tanúsító raktározókkal szemben az MVH a raktározási szerzõ-
dés felmondását kezdeményezheti.

Amennyiben az áru elszállítására a pályázat elnyerésérõl szóló határozat kiküldésének (közlésének) idõpontját követõ
1 hónapon belül nem kerül sor – azzal, hogy a határidõ azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdõ napnak (a ha-
tározat közlése napjának) megfelel, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján – a
2131/1993/EGK Bizottsági rendelet 16. cikk 2. bekezdése értelmében a határidõ leteltét követõen az áru minden szem-
pontból elszállítottnak tekintendõ és az áru tárolásával, esetleges minõségromlásával stb. kapcsolatos költséget és koc-
kázatot a vevõ viseli.

X. Az áru határidõn túli elszállítása

Az elszállítási határidõ lejártakor a kitárolási helyszíni ellenõrzési jegyzõkönyvben szereplõ adatok alapján az MVH
raktár helye szerint területileg illetékes Megyei Kirendeltségének helyszíni ellenõre meghatározza a határidõn belül el-
szállított mennyiséget. Az odaítélt mennyiséget csökkenti az elszállított mennyiséggel, és a fennmaradó mennyiség lesz
az 5. számú melléklet szerinti raktározási szerzõdésmódosítás alapja.

A határidõn belül el nem szállított gabonára minden szempontból az 5. számú melléklet szerinti raktározási szerzõ-
désmódosítás szabályai érvényesek.

Az MVH hozzájárul ahhoz, hogy a vevõ – a raktározó és a vevõ között kötött külön tárolási szerzõdés alapján – az in-
tervenciós áru elszállításáig továbbra is az 5. számú melléklet szerinti szerzõdésben meghatározott raktártelepen, illetve
tárolóban tároltassa raktározóval a gabonát.
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Az MVH a szerzõdés aláírásától kezdõdõen nem fizet a raktározónak tárolási díjat a vevõ részére értékesített, a szerzõ-
dés 2. pontjában megnevezett raktártelepen, illetve tárolóban elhelyezett gabona tárolásáért, valamint nem fizet a raktá-
rozónak rendelkezésre állási díjat a vevõ által megvásárolt gabona teljes mennyiségének a raktárteleprõl, illetve tároló-
ból történt elszállításának a jelen szerzõdés szerinti igazolásáig.

A szerzõdés 2. pontjában közölt gabona és tárolóhely tekintetében a vevõ által vásárolt gabona teljes mennyisége kitá-
rolása megtörténtének az 5. számú mellékletben foglalt szerzõdés szerinti igazolásáig a „kitárolás árumozgás nélkül” és a
„kitárolás árumozgással” díjtételek közötti különbözetet a vevõ köteles megtéríteni a raktározónak.

Vevõ és raktározó a vevõ részére értékesített, a szerzõdés 2. pontjában meghatározott mennyiségû gabona tárolására
ugyanolyan díjtételek, illetve díjazási feltételek mellett köti meg a tárolási szerzõdést, mint ahogy azt az MVH és a raktá-
rozó között kötött raktározási szerzõdés tartalmazza azzal, hogy vevõ a tárolási, valamint a kitárolás árumozgás nélkül”
és a „kitárolás árumozgással” díjtételek közötti különbözetet köteles megfizetni, míg a rendelkezésre állási díj és raktá-
rozó egyéb szolgáltatásai tekintetében a vevõ és a raktározó erre vonatkozó külön megállapodása az irányadó.

A raktározó csak a helyszíni ellenõrzési jegyzõkönyvben történt igazolás alapján lesz jogosult arra, hogy a szerzõdés
2. pontjában említett tárolóhely tekintetében az MVH a raktározó részére az MVH és a raktározó között kötött raktározá-
si szerzõdés szerinti rendelkezésre állási, tárolási díjat fizessen, illetve az MVH ezen igazolás alapján lesz köteles arra,
hogy a tárolóhely tekintetében a szerzõdésbõl eredõ egyéb kötelezettségeit teljesítse.

Abban az esetben, ha a vevõ által vásárolt gabonának a fizetésre megállapított határidõn belüli el nem szállítását a ga-
bonának a fizetésre megállapított határidõ letelte elõtt megállapított minõségi probléma, illetve a raktározónak felróható
egyéb körülmény okozta, úgy a raktározó a minõségi probléma, illetõleg a határidõn belüli elszállítást akadályozó egyéb
körülmény teljes megszüntetéséig terjedõ idõre, a kitárolási helyszíni ellenõrzési jegyzõkönyv alapján, az abban megál-
lapított napok vonatkozásában, nem jogosult tárolási díjra sem az MVH, sem pedig a vevõ részérõl, valamint a határidõn
túli kitárolás során a raktározó „kitárolás árumozgás nélkül” díjtételre jogosult.

XI. Jogviták rendezése

Az MVH a pályázattal kapcsolatos jogviták rendezésére a Fõvárosi Bíróság kizárólagos illetékességét köti ki.

XII. Kapcsolódó jogszabályok

– a Bizottság 2007. június 22-i, 712/2007/EK rendelete a tagállamok intervenciós hivatalainak birtokában lévõ gabo-
nának a közösségi piacon történõ továbbértékesítésére irányuló folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról;

– a Tanács 2003. szeptember 29-i, 1784/2003/EK rendelete a gabonafélék piacának közös szervezésérõl;
– a Bizottság 1993. július 28-i, 2131/1993/EGK rendelete az intervenciós hivatalok birtokában lévõ gabonafélék ér-

tékesítési eljárásának és feltételeinek megállapításáról, valamint annak módosításai;
– a Bizottság 2000. június 9-i, 1291/2000/EK rendelete a mezõgazdasági termékek behozatali és kiviteli engedélyei,

valamint elõzetes rögzítési igazolások rendszere alkalmazásának közös részletes szabályainak meghatározásáról;
– a Bizottság 2006. december 20-i, 1913/2006/EK rendelete az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a me-

zõgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módosításáról;
– a Bizottság 1992. október 16-i, 3002/1992/EGK rendelete az intervencióból származó termékek felhasználásának

és/vagy rendeltetési helyének igazolására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról;
– a Bizottság 1985. július 22-i, 2220/85/EGK rendelete a mezõgazdasági termékeket érintõ biztosítéki rendszer alkal-

mazására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról;
– a Bizottság 2000. április 19-i, 824/2000/EK rendelete a gabonafélék intervenciós hivatalok által történõ átvételére

vonatkozó eljárások létrehozásáról, valamint a gabona minõségének meghatározására szolgáló elemzési módszerek
megállapításáról;

– a Bizottság 2003. július 28-i, 1342/2003/EK rendelete a gabonafélék és a rizs behozatali és kiviteli engedélyezési
rendszerének alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályok megállapításáról;

– az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény;
– a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény;
– a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 81/2003. (VI. 7.) Korm. rendelet;
– az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rend-

szerben érintett ügyfelekkel összefüggõ ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételrõl
szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet;
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– a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004.
(II. 13.) Korm. rendelet;

– a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékek intervenciójáról szóló 102/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet;
– a gabona intervenciójáról szóló 101/2005. (X. 28.) FVM rendelet.

A fentiekben felsorolt jogszabályok a mindenkori hatályos módosításokkal együtt értelmezendõk.

XII. További információk

A felhívás és mellékletei a www.mvh.gov.hu honlap „Közlemények” menüpontja alól tölthetõk le.

Az ajánlattételi felhíváshoz kapcsolódó mellékletek:
1. számú melléklet: Értékesítendõ kukoricatételek
2. számú melléklet: Ajánlattételi formanyomtatvány
3. számú melléklet: Nyilatkozat áfamentes számla kiállításához
4. számú melléklet: Kitárolásiengedély-kérelem formanyomtatvány
5. számú melléklet: Raktározásiszerzõdés-módosítás
6. számú melléklet: Minõségvizsgálati díjak
7. számú melléklet: Ügyfélszolgálati elérhetõségek

A kapcsolódó jogszabályok megtalálhatók a www.mvh.gov.hu és a www.fvm.hu honlapokon, illetve az Európai Unió
hivatalos honlapján, a http://europa.eu.int/eur-lex/hu/search/search_lif.html címen.

További információ az ertekesites@mvh.gov.hu e-mail címen kérhetõ.

XIII. A felhívás hatálya

Ez a felhívás az MVH honlapján történõ megjelenés (kihirdetés) idõpontjában lép hatályba.

Budapest, 2007. július 3.

Margittai Miklós s. k.,
elnök
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Állapot Tételszám Tétel-
azonosító Mennyiség Üzemeltetõ neve Raktár címe Raktár kapcsolattartó

neve

Raktár
kapcsolattartó
elérhetõsége

Megye Betakarítás
éve

Kitárolási
kapacitás

közút
(tonna/óra)

Nedvesség-
tartalom %
(kukorica)

Tört szemek
aránya %
(kukorica)

Szem-
szennyezett-

ség %
(kukorica)

Csírázott
szemek %
(kukorica)

Idegen
anyag %

(kukorica)

Károsodott
szemek (%)

(Idegen
magvak)

(kukorica)

Kifogástalan
minõségû,
alapvetõ

gabonán kí-
vüli anyagok

maximális
százaléka

(%)
(kukorica)

Szárítás
során

túlhevült
szemek (%)

(Szem-
szennyezõ-

dés)
(kukorica)

pályázható KUK1

5062043 7989,64 KONDOR PLUSZ
Mezõgazdasági és
Kereskedelmi Kft.

4211 Ebes,
Vedres dûlõ 2.
046/93. hrsz.

Kuritár György 309430030 Hajdú-
Bihar

2005 80

Össz.: 7989,64 12,78 1,52 0,46 0,62 0,29 0 2,9 0,46

pályázható KUK2

5043246 5670,55 Buzafood 97. Kft. 4080 Hajdúnánás,
Tiszavasvári útfél
Puszta up

Iván István 306897552 Hajdú-
Bihar

2005 50

Össz.: 5670,55 13,65 1,96 0,07 0,04 0,66 0 2,75 0,02

pályázható KUK3

5040403 6571,4 Juhker Kft. 4075 Görbeháza Bago-
ta, helyrajziszám 0115.

Debreceni Sándor 309356091 Hajdú-
Bihar

2004 60

Össz.: 6571,4 12,67 1,26 0,35 0,42 0,24 0 2,27 0,35

pályázható KUK4

5042672 2242,13 Kasz-coop Kft. 4130 Derecske, Morgó
tanya 0141/17.

Szilágyi Szilárd 307478019 Hajdú-
Bihar

2005 50

Össz.: 2242,13 13,24 0,76 0,94 0,64 0,1 0 2,42 0,94

pályázható KUK5

5044247 2213,92 Agroker Holding
Kereskedelmi Rt.

4700 Mátészalka,
Jármi út 57.

Illés Tibor 703310464 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2005 40

1048399 1513,32 Agroker Holding
Kereskedelmi Rt.

4700 Mátészalka,
Jármi út 57.

Illés Tibor 703310464 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2005 40

5038651 1527,84 Agroker Holding
Kereskedelmi Rt.

4700 Mátészalka,
Jármi út 57.

Illés Tibor 703310464 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2005 40

Össz.: 5255,08 13,65 2,11 0,77 0,18 1,54 0 4,6 0,66

pályázható KUK6

1009572 2793,28 Gombos -kuk 2000
Mezõgazdasági Keres-
kedelmi és Szolgáltató
Kft.

4252 Nyíradony,
Penyige tanya 1.

Gombos Gábor 705109255 Hajdú-
Bihar

2004 30

Össz.: 2793,28 14,13 1,41 0,88 4,22 0,42 0 6,93 0,88

pályázható KUK7

5049044 2713,51 Olympiatrade Hungary
Általános Kereskedel-
mi és Szolgáltató Kft.

5720 Sarkad
Ipari park

Béhr Attila 66/375-581 Békés 2004 30

Össz.: 2713,51 13,19 1,25 0,35 0,33 1,46 0 3,38 0,33

pályázható KUK8

1075333 999,98 Juhker Kft. 4075 Görbeháza Bago-
ta, helyrajziszám 0115.

Debreceni Sándor 309356091 Hajdú-
Bihar

2005 60

Össz.: 999,98 13,31 4,79 0,36 0 0,28 0 5,43 0,34

pályázható KUK9

5030059 3727,3 Tiszakeszi „Tisza-
menti” Mezõgazdasá-
gi, Ipari, Ker. és
Szolgáltató Szövetke-
zet Szöv.

3450 Mezõcsát
helyrajziszám 0403/1.

Tamás Tímea 49/552-161 Borsod-
Abaúj-
Zemplén

2004 40

Össz.: 3727,3 12,34 0,67 0,74 0,22 0,85 0 2,47 0,55
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Állapot Tételszám Tétel-
azonosító Mennyiség Üzemeltetõ neve Raktár címe Raktár kapcsolattartó

neve

Raktár
kapcsolattartó
elérhetõsége

Megye Betakarítás
éve

Kitárolási
kapacitás

közút
(tonna/óra)

Nedvesség-
tartalom %
(kukorica)

Tört szemek
aránya %
(kukorica)

Szem-
szennyezett-

ség %
(kukorica)

Csírázott
szemek %
(kukorica)

Idegen
anyag %

(kukorica)

Károsodott
szemek (%)

(Idegen
magvak)

(kukorica)

Kifogástalan
minõségû,
alapvetõ

gabonán kí-
vüli anyagok

maximális
százaléka

(%)
(kukorica)

Szárítás
során

túlhevült
szemek (%)

(Szem-
szennyezõ-

dés)
(kukorica)

pályázható KUK10

5040441 5447,85 Intertrans-94 Ker.
és Szolg. Kft.

4474 Tiszabercel
Tsz telep
hrsz.: 054/18-20.

Gerzsánszki Lajos 209678715 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2005 30

Össz.: 5447,85 12,66 2,54 0,12 1,3 0,85 0 4,84 0,09

pályázható KUK11

5056181 3400 Concordia Közraktár
Kereskedelmi ZRt.

5712 Szabadkígyós,
külterület

Baukó György 30/9665699 Békés 2005 30

Össz.: 3400 12,75 2,99 0,21 0 0,91 0 4,1 0,21

pályázható KUK12

5031838 11593,59 Ádám és Társa
Term.-Értékesítõ
és Szolg. Kft.

4060 Balmazújváros,
Paprét külterület

Ádám Jenõ 652416046 Hajdú-
Bihar

2004 30

Össz.: 11593,59 13,44 1,46 0,88 0,63 0,76 0 3,75 0,8

pályázható KUK13

5041084 5033,86 Farm 95 Kft. 4080 Hajdúnánás, kül-
terület,
helyrajzi szám 049/69.

Hadadi Imre 309682471 Hajdú-
Bihar

2005 60

Össz.: 5033,86 12,72 2,01 0,34 0,3 0,65 0 3,29 0,29

pályázható KUK14

5031371 3529,2 Gombos -kuk 2000
Mezõgazdasági Keres-
kedelmi és Szolgáltató
Kft.

4002 Debrecen,
02542/6. hrsz.

Gombos Gábor 705109255 Hajdú-
Bihar

2004 50

Össz.: 3529,2 13,37 0,87 0,99 0,65 0,17 0 2,67 0,99

pályázható KUK15

1046076 3523,63 Kurucz és Társa Ker.
és Szolg Kft.

4352 Mérk,
Makarenkó út

Kiss Gyula 30/5673223 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2005 35

Össz.: 3523,63 14,08 2,41 0,2 0,08 1,2 0 3,89 0,08

pályázható KUK16

1007662 486,18 Ikr Agroszirma Kft. 3711 Szirmabesenyõ,
IKR Területi Központ

Hutka Miklósné 46/307287 Borsod-
Abaúj-
Zemplén

2004 20

5059047 3520 Ikr Agroszirma Kft. 3711 Szirmabesenyõ,
IKR Területi Központ

Hutka Miklósné 46/307287 Borsod-
Abaúj-
Zemplén

2004 20

Össz.: 4006,18 13,14 1,41 0,53 0 0,97 0 2,91 0,22

pályázható KUK17

5056198 2700 Olympiatrade Hungary
Általános Kereskedel-
mi és Szolgáltató Kft.

5720 Sarkad,
Ipari park

Béhr Attila 66/375-581 Békés 2004 30

Össz.: 2700 13,19 1,25 0,35 0,33 1,46 0 3,38 0,33

pályázható KUK18

5032433 3957,88 Alakor-Gabona Terme-
lõ És Forgalmazó Kft.

4251 Hajdúsámson,
Hadházi út
040/32. hrsz.

Illés Ferenc 306007872 Hajdú-
Bihar

2004 120

5041817 3470,46 Alakor-Gabona Terme-
lõ és Forgalmazó Kft.

4251 Hajdúsámson,
Hadházi út
040/32. hrsz.

Illés Ferenc 306007872 Hajdú-
Bihar

2004 120

Össz.: 7428,34 13,44 1,09 0,76 1,23 0,44 0 3,5 0,56
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Állapot Tételszám Tétel-
azonosító Mennyiség Üzemeltetõ neve Raktár címe Raktár kapcsolattartó
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Megye Betakarítás
éve

Kitárolási
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közút
(tonna/óra)
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(kukorica)

Tört szemek
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(Szem-
szennyezõ-

dés)
(kukorica)

pályázható KUK19

1055108 26,6 Ikr-agroszer Kft. 3715 Gesztely,
Vásártér út 29.

Árvai Anikó 30/6209888 Borsod-
Abaúj-
Zemplén

2005 40

Össz.: 26,6 13,91 2,88 0,56 0,09 1,4 0 4,94 0,35

pályázható KUK20

5032273 2935,76 Agrotex Mûanyagipari
és Kereskedelmi Kft.

4211 Ebes,
Vedres dûlõ 2.

Kuritár György 30-9430030 Hajdú-
Bihar

2004 60

Össz.: 2935,76 12,3 3,29 2,24 0,04 1,45 0 7,02 2,13

pályázható KUK21

1017191 1138,19 Farm 95 Kft. 4080 Hajdúnánás,
külterület helyrajzi
szám 049/69.

Hadadi Imre 309682471 Hajdú-
Bihar

2004 60

Össz.: 1138,19 13,56 1,26 0,81 0,59 0,26 0 2,92 0,81

pályázható KUK22

5058688 4800 TEXT-TEMAT Kft. 4002 Debrecen,
Balmazújvárosi út 10.

Szabó Tamás 309670584 Hajdú-
Bihar

2004 40

Össz.: 4800 13,35 0,83 0,89 0,75 0,41 0 2,88 0,67

pályázható KUK23

5058718 3600 Contimpex Kft. 4220 Hajdúböször-
mény, Kûlsõ-Hadházi
út 14.

Papp János 209722804 Hajdú-
Bihar

2005 30

Össz.: 3600 13,15 1,51 0,56 0,3 0,54 0 2,91 0,51

pályázható KUK24

1060212 2485,22 Agenda 99 Mezõgaz-
dasági Feldolgozó
Kereskedelmi
és Szolgáltató Szöv.

4243 Téglás,
külterület 09/1.

Szabó Sándor 704535160 Hajdú-
Bihar

2005 30

Össz.: 2485,22 13,99 3,06 1,51 1 0,35 0 5,92 1,39

pályázható KUK25

1041606 4459,66 Kbsz-coop Kereskedel-
mi és Szolgátató Kft.

4283 Létavértes,
0481/1. hrsz.

Szabó József 303033777 Hajdú-
Bihar

2005 40

Össz.: 4459,66 13,03 1,04 0,03 0 0,07 0 1,15 0,03

pályázható KUK26

1042423 2288,13 Új Barázda Agrár
Szöv.

4242 Hajdúhadház,
Dr. Földi J. utca 33.

Bálint Gábor 52384202 Hajdú-
Bihar

2005 20

Össz.: 2288,13 13,3 0,47 0,04 0 0,12 0 0,63 0,04

pályázható KUK27

1054671 1081,03 Deszik Kft. 4564 Nyírmada,
Nyírfa út 4.

Magos István 45492016 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2005 25

Össz.: 1081,03 13,39 1,84 0,03 0,17 1,16 0 3,2 0

pályázható KUK28

1051449 2999,4 Agrotex Mûanyagipari
és Kereskedelmi Kft.

4211 Ebes,
Vedres dûlõ 2.

Kuritár György 30-9430030 Hajdú-
Bihar

2005 60

Össz.: 2999,4 13,48 1,91 1,55 1,69 0,63 0 5,78 1,55

pályázható KUK29

1069099 5900 Buzafood 97. Kft. 4080 Hajdúnánás,
Tiszavasvári útfél
Puszta up

Iván István 306897552 Hajdú-
Bihar

2005 50
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Állapot Tételszám Tétel-
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Össz.: 5900 12,7 2,23 0,14 0 0,37 0 2,95 0,14

pályázható KUK30

1049673 2186,27 Agro-city Mezõgazda-
sági ZRt.

4400 Nyíregyháza,
Tokaji út 3.

Bartha Attila 42430209 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2005 60

5031791 2230 Agro-city Mezõgazda-
sági ZRt.

4400 Nyíregyháza,
Tokaji út 3.

Bartha Attila 42430209 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2005 60

5031807 2230 Agro-city Mezõgazda-
sági ZRt.

4400 Nyíregyháza,
Tokaji út 3.

Bartha Attila 42430209 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2005 60

Össz.: 6646,27 12,86 1,65 0,42 0,17 1,04 0 3,26 0,27

pályázható KUK31

1028515 499,2 Kálló-Gabona Szolg.
és Ker. Kft.

4320 Nagykálló,
Somogyi B út 5–7.,
hrsz. 0228/34.

Simon Tamás 42462179 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 120

1034316 1028,44 Kálló-Gabona Szolg.
és Ker. Kft.

4320 Nagykálló,
Somogyi B út 5–7.,
hrsz. 0228/34.

Simon Tamás 42462179 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 120

1018062 170,54 Kálló-Gabona Szolg.
és Ker. Kft.

4320 Nagykálló,
Somogyi B út 5–7.,
hrsz. 0228/34.

Simon Tamás 42462179 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 120

Össz.: 1698,18 12,43 1,79 1,05 0,01 0,77 0 3,6 1

pályázható KUK32

5041824 3957,44 Alakor-Gabona Terme-
lõ és Forgalmazó Kft.

4251 Hajdúsámson,
Hadházi út
040/32. hrsz.

Illés Ferenc 306007872 Hajdú-
Bihar

2004 120

Össz.: 3957,44 13,41 1,52 1,31 0,32 1,08 0 4,22 1,21

pályázható KUK33

5032686 5040,42 Farm 95 Kft. 4080 Hajdúnánás,
külterület helyrajzi-
szám 049/69.

Hadadi Imre 309682471 Hajdú-
Bihar

2005 60

Össz.: 5040,42 12,7 1,86 0,37 0,14 0,82 0 3,19 0,25

pályázható KUK34

5034800 5211,16 VINGERF Kereskedel-
mi és Szolgáltató Kft.

4110 Biharkeresztes,
Major helyrajziszám
028/20.

Szabó Vince 302552238 Hajdú-
Bihar

2005 50

Össz.: 5211,16 14,07 2,02 0,16 0 0,5 0 2,67 0,16

pályázható KUK35

1013944 4300 Agrárgazdaság Kft. 4002 Debrecen,
35-ös útfél
0212/6. hrsz.

Dobó Imre 52525115 Hajdú-
Bihar

2004 50

Össz.: 4300 13,87 1,74 0,44 0,42 0,08 0 2,68 0,21

pályázható KUK36

1035515 2068 Magtár 2001 Kft. 4121 Szentpéterszeg,
Külterület major

Deák Ferenc 309557398 Hajdú-
Bihar

2004 30

Össz.: 2068 12,92 0,94 0 0,21 0,57 0 1,72 0

pályázható KUK37

1030374 1046,93 TEXT-TEMAT Kft. 4030 Debrecen,
Mikepércsi út 0493/24.

Szabó Tamás 309670584 Hajdú-
Bihar

2004 50

Össz.: 1046,93 13,82 0,61 1,24 1,69 0,09 0 3,63 1,13
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Állapot Tételszám Tétel-
azonosító Mennyiség Üzemeltetõ neve Raktár címe Raktár kapcsolattartó

neve

Raktár
kapcsolattartó
elérhetõsége

Megye Betakarítás
éve

Kitárolási
kapacitás

közút
(tonna/óra)

Nedvesség-
tartalom %
(kukorica)

Tört szemek
aránya %
(kukorica)

Szem-
szennyezett-

ség %
(kukorica)

Csírázott
szemek %
(kukorica)

Idegen
anyag %

(kukorica)

Károsodott
szemek (%)

(Idegen
magvak)

(kukorica)

Kifogástalan
minõségû,
alapvetõ

gabonán kí-
vüli anyagok

maximális
százaléka

(%)
(kukorica)

Szárítás
során

túlhevült
szemek (%)

(Szem-
szennyezõ-

dés)
(kukorica)

pályázható KUK38

1045143 495,96 Hajdú-tár Kft. 4071 Hortobágy,
Borsós

Barna Péter 309992424 Hajdú-
Bihar

2005 50

1054510 759,58 Hajdú-tár Kft. 4071 Hortobágy,
Borsós

Barna Péter 309992424 Hajdú-
Bihar

2005 50

1058101 134,38 Hajdú-tár Kft. 4071 Hortobágy,
Borsós

Barna Péter 309992424 Hajdú-
Bihar

2005 50

Össz.: 1389,92 12,87 2,3 0,15 0,02 0,8 0,01 3,26 0,08

pályázható KUK39

1057636 1291,46 Marján és Társa Kft. 4233 Balkány,
Kossuth út 45.

Marján János 209677677 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2005 50

Össz.: 1291,46 14,44 3,83 0,46 0 1,41 0 5,7 0,46

pályázható KUK40

1042324 1082,43 Bátortrade Kft. 4300 Nyírbátor,
Árpád út 156/A

Enyedi Szabolcs 705447452 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2005 80

Össz.: 1082,43 13,99 1,56 2,84 0,09 0,96 0 5,46 2,83

pályázható KUK41

5038828 1745,18 Vajai Zöldség-gyü-
mölcs Kft.

4642 Tornyospálca,
Úfalusi út 7.

Kovács Géza 44385315 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 30

Össz.: 1745,18 13,43 2,39 0,34 0,18 1,09 0 3,98 0,06

pályázható KUK42

5034060 4955,45 Lamb & Land Mezõ-
gazdasági Termelõ Kft.

4029 Debrecen,
Faraktár utca 67.

Debreceni Sándor 309356091 Hajdú-
Bihar

2005 60

Össz.: 4955,45 12,41 1,04 1,18 0,72 0,21 0 3,14 1,16

pályázható KUK43

5041022 7314,28 Nyirség-hasso Sütõ-
ipari És Gabonaipari
Kft.

4080 Hajdúnánás,
Katona telep

Cziva János 309437577 Hajdú-
Bihar

2005 30

Össz.: 7314,28 12,49 0,85 0,17 0 0,16 0 0,53 0,17

pályázható KUK44

1057070 3881,32 Intertrans-94 Ker.
és Szolg. Kft.

4474 Tiszabercel,
Tsz telep
hrsz 054/18-20.

Gerzsánszki Lajos 209678715 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2005 30

Össz.: 3881,32 11,49 2,42 1,11 0,35 1,52 0 5,39 0,81

pályázható KUK45

1028225 6454,02 Tartalékgazdálkodási
Kht.

5530 Vésztõ, Külterü-
let, Vetaker Kft. külte-
rület

Rigó László 66/477-153 Békés 2004 50

Össz.: 6454,02 12,7 1,4 1,1 0 0,8 0 3,3 1,1

pályázható KUK46

1069730 1295,71 Kipper-team Kereske-
delmi Szolgáltató Szál-
lítmányozó Kft.

5741 Kétegyháza,
Pap rét 02.

Szekerka György 30/4832273 Békés 2005 30

5050659 626,7 Kipper-team Kereske-
delmi Szolgáltató Szál-
lítmányozó Kft.

5741 Kétegyháza,
Pap rét 02.

Szekerka György 30/4832273 Békés 2005 30
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Állapot Tételszám Tétel-
azonosító Mennyiség Üzemeltetõ neve Raktár címe Raktár kapcsolattartó

neve

Raktár
kapcsolattartó
elérhetõsége

Megye Betakarítás
éve

Kitárolási
kapacitás

közút
(tonna/óra)

Nedvesség-
tartalom %
(kukorica)

Tört szemek
aránya %
(kukorica)

Szem-
szennyezett-

ség %
(kukorica)

Csírázott
szemek %
(kukorica)

Idegen
anyag %

(kukorica)

Károsodott
szemek (%)

(Idegen
magvak)

(kukorica)

Kifogástalan
minõségû,
alapvetõ

gabonán kí-
vüli anyagok

maximális
százaléka

(%)
(kukorica)

Szárítás
során

túlhevült
szemek (%)

(Szem-
szennyezõ-

dés)
(kukorica)

5050673 566,26 Kipper-team Kereske-
delmi Szolgáltató Szál-
lítmányozó Kft.

5741 Kétegyháza,
Pap rét 02.

Szekerka György 30/4832273 Békés 2005 30

Össz.: 2488,67 12,55 0,96 0,2 0,03 0,73 0 1,91 0,12

pályázható KUK47

5022300 2700 Szal-agro Kft. 3971 Tiszakarád,
Kishomok tanya

Tóth Norbert 47/582-011 Borsod-
Abaúj-
Zemplén

2005 30

5022324 2700 Szal-agro Kft. 3971 Tiszakarád,
Kishomok tanya

Tóth Norbert 47/582-011 Borsod-
Abaúj-
Zemplén

2005 30

Össz.: 5400 13,32 2,83 0,35 0,14 1,67 0 4,98 0,01

pályázható KUK48

5032341 3200,3 Tartalékgazdálkodási
Kht.

4060 Balmazújváros,
Nagyhát tanya

Kántor György 52370261 Hajdú-
Bihar

2005 50

Össz.: 3200,3 13,27 1,97 1,01 1,04 0,65 0 4,66 1,01

pályázható KUK49

5031241 6344,7 Ikr Agro-vár Kft. 4516 Demecser
Ikr Területi Központ

Csiszár Lajosné 42/533-004 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2005 30

Össz.: 6344,7 13,8 2,04 0,17 0,13 0,98 0 3,32 0,05

pályázható KUK50

1039687 2486,85 Jonika Ker. és Szolg.
Kft.

4524 Ajak,
Ady E. út 133.

Kovács János 704504959 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2005 50

Össz.: 2486,85 12,54 2,85 1,15 0,07 1,37 0 5,44 1,12

pályázható KUK51

1045143 3450,98 Hajdú-tár Kft. 4071 Hortobágy,
Borsós

Barna Péter 309992424 Hajdú-
Bihar

2005 35

1058101 865,62 Hajdú-tár Kft. 4071 Hortobágy,
Borsós

Barna Péter 309992424 Hajdú-
Bihar

2005 35

5032709 1530,1 Hajdú-tár Kft. 4071 Hortobágy,
Borsós

Barna Péter 309992424 Hajdú-
Bihar

2005 35

Össz.: 5846,7 13,49 2,97 0,24 0,03 1,13 0,02 4,35 0,22

pályázható KUK52

1059386 2153,87 Kasz-coop Kft. 4130 Derecske,
Morgó tanya 0141/17.

Szilágyi Szilárd 307478019 Hajdú-
Bihar

2005 50

Össz.: 2153,87 12,95 0,93 1,63 0,6 0,09 0 3,25 1,63

pályázható KUK53

5038811 1666,68 Vajai Zöldség-gyü-
mölcs Kft.

4642 Tornyospálca,
Úfalusi út 7.

Kovács Géza 44385315 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 30

Össz.: 1666,68 13,62 3,02 0,62 0,12 1,39 0 5,15 0,19

pályázható KUK54

1045655 6817,57 Chemical Seed Kft. 4002 Debrecen,
Balmazújvárosi út 10.

Szólláth Demeter 302497822 Hajdú-
Bihar

2005 50

Össz.: 6817,57 13,08 3,67 0,57 0,61 1 0 5,85 0,57

pályázható KUK55

5040410 7993,87 Juhker Kft. 4075 Görbeháza Bago-
ta, helyrajziszám 0115.

Debreceni Sándor 309356091 Hajdú-
Bihar

2004 60
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Állapot Tételszám Tétel-
azonosító Mennyiség Üzemeltetõ neve Raktár címe Raktár kapcsolattartó

neve

Raktár
kapcsolattartó
elérhetõsége

Megye Betakarítás
éve

Kitárolási
kapacitás

közút
(tonna/óra)

Nedvesség-
tartalom %
(kukorica)

Tört szemek
aránya %
(kukorica)

Szem-
szennyezett-

ség %
(kukorica)

Csírázott
szemek %
(kukorica)

Idegen
anyag %

(kukorica)

Károsodott
szemek (%)

(Idegen
magvak)

(kukorica)

Kifogástalan
minõségû,
alapvetõ

gabonán kí-
vüli anyagok

maximális
százaléka

(%)
(kukorica)

Szárítás
során

túlhevült
szemek (%)

(Szem-
szennyezõ-

dés)
(kukorica)

Össz.: 7993,87 12,99 1,43 0,61 0,77 0,15 0 3,14 0,55

pályázható KUK56

1002155 752,6 Tisza-jubileum Kft. 4564 Nyírmada,
Fényes tanya 1.

Tóth Tibor 302899051 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 30

Össz.: 752,6 12,78 1,98 0,73 0,12 1,33 0 4,16 0,6

pályázható KUK57

5041503 1497,96 Oravecz Gergely 5666 Medgyesegyháza,
Gárdonyi utca 21.

Oravecz Tamás 30/9582779 Békés 2005 20

1048214 243,25 Oravecz Gergely 5666 Medgyesegyháza,
Gárdonyi utca 21.

Oravecz Tamás 30/9582779 Békés 2005 20

Össz.: 1741,21 13,97 2,16 0,68 0,07 0,76 0,01 3,66 0,67

pályázható KUK58

1002124 2453,59 Tisza-jubileum Kft. 4564 Nyírmada,
Fényes tanya 1.

Tóth Tibor 302899051 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 30

Össz.: 2453,59 12,97 1,44 0,62 0,23 0,88 0 3,16 0,43

pályázható KUK59

5058244 3600 Intertrans-94 Ker. és
Szolg. Kft.

3900 Szerencs,
Gyár út 19.

Hmaid Sati 309431667 Borsod-
Abaúj-
Zemplén

2004 30

Össz.: 3600 13,47 1,61 1 0,06 1,17 0 3,84 0,93

pályázható KUK60

1044746 2835,37 „Dombka 2003"Mezõ-
gazdasági Kereskedel-
mi és Szolgáltató ZRt.

4492 Dombrád,
Külterület
0178/1. hrsz.

Gombos Attila 309957085 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2005 30

Össz.: 2835,37 13,7 1,69 0,23 0 1,04 0 2,95 0,18

pályázható KUK61

1065170 3800 Buzafood 97. Kft. 4080 Hajdúnánás,
Tiszavasvári útfél
Puszta up

Iván István 306897552 Hajdú-
Bihar

2005 50

5043222 3100 Buzafood 97. Kft. 4080 Hajdúnánás,
Tiszavasvári útfél
Puszta up

Iván István 306897552 Hajdú-
Bihar

2005 50

Össz.: 6900 13,67 0,83 0,09 0,04 0,57 0 1,52 0

pályázható KUK62

1030640 507,79 Vajai Zöldség-gyü-
mölcs Kft.

4642 Tornyospálca,
Úfalusi út 7

Kovács Géza 44385315 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 30

Össz.: 507,79 13,6 3,5 0,26 0,19 1,9 0 5,85 0,01

pályázható KUK63

5054912 789,45 Kálló-Gabona Szolg.
és Ker. Kft.

4320 Nagykálló,
Széchenyi út 62

Horváth Károly 309451718 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 30

Össz.: 789,45 13,44 1,46 0,78 0,06 1,12 0 3,42 0,65

pályázható KUK64

5039775 2511,1 Tisza-jubileum Kft. 4564 Nyírmada,
Fényes tanya
hrsz. 0255/164.

Tóth Tibor 302899051 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 30

Össz.: 2511,1 13,24 1,85 1,13 0,19 1,63 0 4,81 0,85

pályázható KUK65
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Állapot Tételszám Tétel-
azonosító Mennyiség Üzemeltetõ neve Raktár címe Raktár kapcsolattartó

neve

Raktár
kapcsolattartó
elérhetõsége

Megye Betakarítás
éve

Kitárolási
kapacitás

közút
(tonna/óra)

Nedvesség-
tartalom %
(kukorica)

Tört szemek
aránya %
(kukorica)

Szem-
szennyezett-

ség %
(kukorica)

Csírázott
szemek %
(kukorica)

Idegen
anyag %

(kukorica)

Károsodott
szemek (%)

(Idegen
magvak)

(kukorica)

Kifogástalan
minõségû,
alapvetõ

gabonán kí-
vüli anyagok

maximális
százaléka

(%)
(kukorica)

Szárítás
során

túlhevült
szemek (%)

(Szem-
szennyezõ-

dés)
(kukorica)

5040793 4084,77 Contimpex Kft. 4220 Hajdúböször-
mény, Kûlsõ-Hadházi
út 14.

Papp János 209722804 Hajdú-
Bihar

2005 30

Össz.: 4084,77 13,15 1,51 0,56 0,3 0,54 0 2,91 0,51

pályázható KUK66

1059522 4863,48 Dombegyházi Agrár
Termelõ és Szolgáltató
ZRt.

5836 Dombegyház,
Szárító telep

Isztin Ferenc 30/9155861 Békés 2005 60

Össz.: 4863,48 12,66 0,38 0,17 0 0,62 0 1,18 0

pályázható KUK67

1050257 908,6 Agri-Corn Malomipari
és Gabonaforgalmazó
Kft.

4275 Monostorpályi,
Szalmás tanya

Tóháti István 52599218 Hajdú-
Bihar

2005 60

1050318 2102,48 Agri-Corn Malomipari
és Gabonaforgalmazó
Kft.

4275 Monostorpályi,
Szalmás tanya

Tóháti István 52599218 Hajdú-
Bihar

2005 60

1049000 202,25 Agri-Corn Malomipari
és Gabonaforgalmazó
Kft.

4275 Monostorpályi,
Szalmás tanya

Tóháti István 52599218 Hajdú-
Bihar

2005 60

5047455 1005 Agri-Corn Malomipari
és Gabonaforgalmazó
Kft.

4275 Monostorpályi,
Szalmás tanya

Tóháti István 52599218 Hajdú-
Bihar

2005 60

Össz.: 4218,33 12,64 2,5 0,92 0,4 0,65 0 4,45 0,92

pályázható KUK68

5031456 5583,03 Intertrans-94 Ker. és
Szolg. Kft.

3900 Szerencs,
Gyár út 19.

Hmaid Sati 309431667 Borsod-
Abaúj-
Zemplén

2004 30

Össz.: 5583,03 13,47 1,61 1 0,06 1,17 0 3,84 0,93

pályázható KUK69

5026595 2049,02 Intertrans-94 Ker. és
Szolg. Kft.

3950 Sárospatak,
Páterhomok 19.

Hmaidi Sati 30-9431667 Borsod-
Abaúj-
Zemplén

2004 25

5026601 4630,63 Intertrans-94 Ker. és
Szolg. Kft.

3950 Sárospatak,
Páterhomok 19.

Hmaidi Sati 30-9431667 Borsod-
Abaúj-
Zemplén

2004 25

Össz.: 6679,65 14,1 0,54 0,48 0,27 0,45 0 1,72 0,41

pályázható KUK70

1022243 649,49 Tóth Lajos 4069 Egyek Ohat,
Újtelep

Tóth Lajos 303993654 Hajdú-
Bihar

2004 20

Össz.: 649,49 13,88 1,71 1,68 0,12 0,54 0 4,05 1,61

pályázható KUK71

1020302 1000 Kösely Mezõgazdasági
ZRt.

4200 Hajdúszoboszló,
Debreceni utca 11.

Szabó János 303034350 Hajdú-
Bihar

2004 40

Össz.: 1000 12,93 0,93 0,58 0,52 0,29 0 2,32 0,58

pályázható KUK72

5041077 2165,94 Polio Kereskedelmi
Kft.

4130 Derecske,
Köztársaság utca 7.

Prekop András 309670736,
52443811

Hajdú-
Bihar

2004 30

Össz.: 2165,94 14,01 2,14 0,71 0,72 0,45 0 4,02 0,6

pályázható KUK73
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Állapot Tételszám Tétel-
azonosító Mennyiség Üzemeltetõ neve Raktár címe Raktár kapcsolattartó

neve

Raktár
kapcsolattartó
elérhetõsége

Megye Betakarítás
éve

Kitárolási
kapacitás

közút
(tonna/óra)

Nedvesség-
tartalom %
(kukorica)

Tört szemek
aránya %
(kukorica)

Szem-
szennyezett-

ség %
(kukorica)

Csírázott
szemek %
(kukorica)

Idegen
anyag %

(kukorica)

Károsodott
szemek (%)

(Idegen
magvak)

(kukorica)

Kifogástalan
minõségû,
alapvetõ

gabonán kí-
vüli anyagok

maximális
százaléka

(%)
(kukorica)

Szárítás
során

túlhevült
szemek (%)

(Szem-
szennyezõ-

dés)
(kukorica)

1023787 844,5 Intertrans-94 Ker.
és Szolg. Kft.

4564 Nyírmada,
Bázis telep

Hmaidi Sati 30-9431667 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 25

Össz.: 844,5 13,64 0,31 1 0,1 0,69 0 2,1 0,69

pályázható KUK74

1003583 12,14 Vasi-agro Pannónia
Mezõgazdasági Terme-
lõ és Szolgáltató Kft.

9700 Szombathely,
Acsádi Ignác utca 13.

Vincze Károlyné 94/508873 Vas 2004 50

Össz.: 12,14 11,4 1,3 0 0 0,5 0 1,8 0

pályázható KUK75

1042874 1,14 Vasi-agro Pannónia
Mezõgazdasági Terme-
lõ és Szolgáltató Kft.

9700 Szombathely,
Acsádi Ignác utca 13.

Vincze Károlyné 94/508873 Vas 2005 50

Össz.: 1,14 11,73 1,78 0,24 0 0,63 0 2,65 0,24

pályázható KUK76

5037346 3096,62 Vajai Zöldség-
gyümölcs Kft.

4562 Vaja,
Rohodi út 2.

Kovács Géza 30/5370720 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 40

Össz.: 3096,62 12,74 1,22 0,26 0,19 0,97 0 2,63 0,02

pályázható KUK77

5039768 4491 Tisza-jubileum Kft. 4564 Nyírmada,
Fényes tanya
hrsz. 0255/164.

Tóth Tibor 302899051 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 30

Össz.: 4491 13,11 3,98 0,49 0,13 1,7 0 6,3 0,34

pályázható KUK78

5031760 823,6 Kiskun Kutatóközpont
Kereskedelmi
és Nemesítõ Kft.

4731 Tunyogmatolcs,
Kálmán major

Kücsön Miklós 306612453 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 20

1003545 489,11 Kiskun Kutatóközpont
Kereskedelmi
és Nemesítõ Kft.

4731 Tunyogmatolcs,
Kálmán major

Kücsön Miklós 306612453 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 20

5031654 399,79 Kiskun Kutatóközpont
Kereskedelmi
és Nemesítõ Kft.

4731 Tunyogmatolcs,
Kálmán major

Kücsön Miklós 306612453 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 20

Össz.: 1712,5 12,1 1,41 0,31 0,34 0,89 0 2,94 0,05

pályázható KUK79

1028096 1668,22 Intertrans-94 Ker.
és Szolg. Kft.

4474 Tiszabercel,
Tsz telep
hrsz. 054/18-20.

Gerzsánszki Lajos 20-9678715 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 25

1023770 1428 Intertrans-94 Ker.
és Szolg. Kft.

4564 Nyírmada,
Bázis telep

Hmaidi Sati 30-9431667 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 25

Össz.: 3096,22 13,27 0,61 0,15 0,26 0,4 0 1,41 0,09

pályázható KUK80

5031890 2985,96 Eurofrukt Kereskedel-
mi és Szolgáltató Kft.

4400 Nyíregyháza,
Móricz Zsigmond
út 24.

Kovács Krisztián 20-9610135 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 50

Össz.: 2985,96 13,24 1,25 0,39 0,78 0,46 0 2,89 0,31

pályázható KUK81

1028478 3000 Eurofrukt Kereskedel-
mi és Szolgáltató Kft.

4400 Nyíregyháza,
Móricz Zsigmond
út 24.

Kovács Krisztián 209610135 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 50
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Állapot Tételszám Tétel-
azonosító Mennyiség Üzemeltetõ neve Raktár címe Raktár kapcsolattartó

neve

Raktár
kapcsolattartó
elérhetõsége

Megye Betakarítás
éve

Kitárolási
kapacitás

közút
(tonna/óra)

Nedvesség-
tartalom %
(kukorica)

Tört szemek
aránya %
(kukorica)

Szem-
szennyezett-

ség %
(kukorica)

Csírázott
szemek %
(kukorica)

Idegen
anyag %

(kukorica)

Károsodott
szemek (%)

(Idegen
magvak)

(kukorica)

Kifogástalan
minõségû,
alapvetõ

gabonán kí-
vüli anyagok

maximális
százaléka

(%)
(kukorica)

Szárítás
során

túlhevült
szemek (%)

(Szem-
szennyezõ-

dés)
(kukorica)

1028485 3000 Eurofrukt Kereskedel-
mi és Szolgáltató Kft.

4400 Nyíregyháza,
Móricz Zsigmond
út 24.

Kovács Krisztián 209610135 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 50

Össz.: 6000 12,16 0,92 0,35 0 0,83 0 2,09 0,35

pályázható KUK82

1011409 2281,95 Áti Depo Közraktáro-
zási ZRt.

4700 Mátészalka,
Vágóháza külterület
0106/6. hrsz.

Nagy István 44/502-607 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 30

1008007 1160 Áti Depo Közraktáro-
zási ZRt.

4700 Mátészalka,
Vágóháza külterület
0106/6. hrsz.

Nagy István 44/502-607 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 30

1008038 1160 Áti Depo Közraktáro-
zási ZRt.

4700 Mátészalka,
Vágóháza külterület
0106/6. hrsz.

Nagy István 44/502-607 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 30

Össz.: 4601,95 12,91 2,91 0,08 0,02 1,11 0 4,1 0

pályázható KUK83

1008045 1145 Áti Depo Közraktáro-
zási ZRt.

4700 Mátészalka,
Vágóháza külterület
0106/6. hrsz.

Nagy István 44/502-607 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 30

1007990 1135 Áti Depo Közraktáro-
zási ZRt.

4700 Mátészalka,
Vágóháza külterület
0106/6. hrsz.

Nagy István 44/502-607 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 30

5030097 1100 Áti Depo Közraktáro-
zási ZRt.

4700 Mátészalka,
Vágóháza külterület
0106/6. hrsz.

Nagy István 44/502-607 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 30

1008069 275 Áti Depo Közraktáro-
zási ZRt.

4700 Mátészalka,
Vágóháza külterület
0106/6. hrsz.

Nagy István 44/502-607 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 30

5030103 269,19 Áti Depo Közraktáro-
zási ZRt.

4700 Mátészalka,
Vágóháza külterület
0106/6. hrsz.

Nagy István 44/502-607 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 30

Össz.: 3924,19 13,32 1,87 0,18 0,1 0,86 0 3 0,08

pályázható KUK84

1010064 2623,73 Concordia Közraktár
Kereskedelmi ZRt.

4200 Hajdúszoboszló,
Kötelesi útfél

Zsiday Csaba 52/271-412 Hajdú-
Bihar

2004 30

5033076 1338,78 Concordia Közraktár
Kereskedelmi ZRt.

4200 Hajdúszoboszló,
Kötelesi útfél

Zsiday Csaba 52/271-412 Hajdú-
Bihar

2004 30

Össz.: 3962,51 13,61 1,46 0,71 0,15 1,02 0 3,33 0,71

pályázható KUK85

5034626 2443,29 Nyirség-hasso Sütõipa-
ri és Gabonaipari Kft.

4220 Hajdúböször-
mény, 7837/1., 7837/6.,
7837/7. helyrajziszám

Cziva János 309437577 Hajdú-
Bihar

2004 30

5035993 3801,25 Nyirség-hasso Sütõipa-
ri és Gabonaipari Kft.

4220 Hajdúböször-
mény, 7837/1., 7837/6.,
7837/7. helyrajziszám

Cziva János 309437577 Hajdú-
Bihar

2004 30

Össz.: 6244,54 13,22 1,5 0,34 0,23 0,61 0 2,65 0,21

pályázható KUK86

5034145 434,36 Mezei József 4097 Tiszagyulaháza,
Rákóczi telep

Mezei József 205714818 Hajdú-
Bihar

2004 35

Össz.: 434,36 14,4 1,11 2,03 0,27 0,12 0 3,52 1,44

pályázható KUK87
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Állapot Tételszám Tétel-
azonosító Mennyiség Üzemeltetõ neve Raktár címe Raktár kapcsolattartó

neve

Raktár
kapcsolattartó
elérhetõsége

Megye Betakarítás
éve

Kitárolási
kapacitás

közút
(tonna/óra)

Nedvesség-
tartalom %
(kukorica)

Tört szemek
aránya %
(kukorica)

Szem-
szennyezett-

ség %
(kukorica)

Csírázott
szemek %
(kukorica)

Idegen
anyag %

(kukorica)

Károsodott
szemek (%)

(Idegen
magvak)

(kukorica)

Kifogástalan
minõségû,
alapvetõ

gabonán kí-
vüli anyagok

maximális
százaléka

(%)
(kukorica)

Szárítás
során

túlhevült
szemek (%)

(Szem-
szennyezõ-

dés)
(kukorica)

1011249 1408,55 Tóth Lajos 4069 Egyek-Ohat,
Újtelep

Tóth Lajos 303993654 Hajdú-
Bihar

2004 20

1014648 1719,01 Tóth Lajos 4069 Egyek-Ohat,
Újtelep

Tóth Lajos 303993654 Hajdú-
Bihar

2004 20

5034152 1516,67 Tóth Lajos 4069 Egyek-Ohat,
Újtelep

Tóth Lajos 303993654 Hajdú-
Bihar

2004 20

Össz.: 4644,23 13,43 0,88 1,5 1,06 0,63 0 4,06 1,48

pályázható KUK88

5032471 7543,2 Contimpex Kft. 4030 Debrecen,
Vágóhíd utca 4/B

Papp János 209722804 Hajdú-
Bihar

2004 30

Össz.: 7543,2 13,28 0,87 0,63 0,79 0,37 0 2,66 0,52

pályázható KUK89

1009565 1966,26 Kösely Mezõgazdasági
ZRt.

4200 Hajdúszoboszló,
Debreceni utca 11.

Szabó János 303034350 Hajdú-
Bihar

2004 40

1010729 2000 Kösely Mezõgazdasági
ZRt.

4200 Hajdúszoboszló,
Debreceni utca 11.

Szabó János 303034350 Hajdú-
Bihar

2004 40

Össz.: 3966,26 13,15 0,89 0,84 0,16 0,41 0 2,28 0,84

pályázható KUK90

1023688 4351,24 Polio Kereskedelmi
Kft.

4060 Balmazújváros,
Andrásháza
hrsz. 0277/20.

Prekop András 309670736 Hajdú-
Bihar

2004 25

Össz.: 4351,24 13,05 0,49 0,73 1,53 0,31 0 3,06 0,73

pályázható KUK91

5031067 4193,56 Detchris Mezõgazd. és
Ker. Kft.

3565 Tiszalúc,
Potoczky tanya
helyrajzi szám 09/2.

Kovács Krisztián 42-500-030 Borsod-
Abaúj-
Zemplén

2004 30

Össz.: 4193,56 13,19 0,82 0,16 0,39 0,52 0 1,89 0,06

pályázható KUK92

1031689 3565,92 Helsza Bt. 3734 Szuhogy,
Kossuth út 1.

Nuity Péter 205520552 Borsod-
Abaúj-
Zemplén

2004 30

Össz.: 3565,92 12,67 1,21 0,93 0 1,18 0 3,32 0,93

pályázható KUK93

1019926 2599,05 Tartalékgazdálkodási
Kht.

4324 Kállósemjén,
Sziklai Sándor út 1.

Kántor György 42-255442 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 50

Össz.: 2599,05 10,89 0,38 0,69 0,16 0,89 0 2,12 0,22

pályázható KUK94

5031265 2213,41 Sitta Bt. 4842 Gulács,
Szarka tanya kült.

Bako Zsigmond 30-4995351 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 50

Össz.: 2213,41 12,98 1,27 0,69 0,22 0,67 0 2,85 0,53

pályázható KUK95

1003798 1708,53 Góré Raktározási Bt. 4934 Beregdaróc,
Szabadság út 205.

Gróf János 303825349 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 50

Össz.: 1708,53 12,62 1,84 1,4 0,3 1,42 0 4,95 1,01

pályázható KUK96

5034459 2793 Vajai Zöldség-gyü-
mölcs Kft.

4562 Vaja,
Rohodi út 2.

Kovács Géza 30/5370720 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 40
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Állapot Tételszám Tétel-
azonosító Mennyiség Üzemeltetõ neve Raktár címe Raktár kapcsolattartó

neve

Raktár
kapcsolattartó
elérhetõsége

Megye Betakarítás
éve

Kitárolási
kapacitás

közút
(tonna/óra)

Nedvesség-
tartalom %
(kukorica)

Tört szemek
aránya %
(kukorica)

Szem-
szennyezett-

ség %
(kukorica)

Csírázott
szemek %
(kukorica)

Idegen
anyag %

(kukorica)

Károsodott
szemek (%)

(Idegen
magvak)

(kukorica)

Kifogástalan
minõségû,
alapvetõ

gabonán kí-
vüli anyagok

maximális
százaléka

(%)
(kukorica)

Szárítás
során

túlhevült
szemek (%)

(Szem-
szennyezõ-

dés)
(kukorica)

Össz.: 2793 13,36 1,1 0,09 0,27 1,23 0 2,69 0

pályázható KUK97

5038835 2117,64 Góré Raktározási Bt. 4300 Nyírbátor,
Császári út 178.

Gróf János 709495349 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 50

Össz.: 2117,64 11,77 0,85 0,26 0,09 0,47 0 1,67 0,22

pályázható KUK98

5031395 3056,77 Eurofrukt Kereskedel-
mi és Szolgáltató Kft.

4400 Nyíregyháza,
Móricz Zsigmond
út 24.

Kovács Krisztián 209610135 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 50

1014174 3034,82 Eurofrukt Kereskedel-
mi és Szolgáltató Kft.

4400 Nyíregyháza,
Móricz Zsigmond
út 24.

Kovács Krisztián 209610135 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 50

Össz.: 6091,59 12,67 0,63 0,88 0,54 1,01 0 3,05 0,72

pályázható KUK99

1022106 645,62 Tartalékgazdálkodási
Kht.

4324 Kállósemjén,
Sziklai Sándor út 1.

Kántor György 42-255442 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 50

1026155 1638,32 Tartalékgazdálkodási
Kht.

4324 Kállósemjén,
Sziklai Sándor út 1.

Kántor György 42-255442 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 50

5031302 1475,12 Tartalékgazdálkodási
Kht.

4324 Kállósemjén,
Sziklai Sándor út 1.

Kántor György 42-255442 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 50

5031326 810,58 Tartalékgazdálkodási
Kht.

4324 Kállósemjén,
Sziklai Sándor út 1.

Kántor György 42-255442 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 50

Össz.: 4569,64 13,31 0,65 0,45 0,1 0,91 0 2,09 0,3

pályázható KUK100

1011539 688,47 Góré Raktározási Bt. 4934 Beregdaróc,
Szabadság út 205.

Gróf János 303825349 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 50

5006803 980,67 Góré Raktározási Bt. 4934 Beregdaróc,
Szabadság út 205.

Gróf János 303825349 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 50

5006810 1128,7 Góré Raktározási Bt. 4934 Beregdaróc,
Szabadság út 205.

Gróf János 303825349 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 50

5006827 1182,83 Góré Raktározási Bt. 4934 Beregdaróc,
Szabadság út 205.

Gróf János 303825349 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 50

Össz.: 3980,67 12,99 1,06 0,5 0,09 0,56 0,01 2,19 0,48

pályázható KUK101

5059054 1998 Ikr-agroszer Kft. 3900 Szerencs,
Ipartelep út 1.

Kertész Géza 304110805 Borsod-
Abaúj-
Zemplén

2004 30

1013630 4261 Ikr-agroszer Kft. 3900 Szerencs,
Ipartelep út 1.

Kertész Géza 304110805 Borsod-
Abaúj-
Zemplén

2004 30

Össz.: 6259 13,14 1,85 0,12 0,29 0,52 0 2,78 0,12

pályázható KUK102
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Állapot Tételszám Tétel-
azonosító Mennyiség Üzemeltetõ neve Raktár címe Raktár kapcsolattartó

neve

Raktár
kapcsolattartó
elérhetõsége

Megye Betakarítás
éve

Kitárolási
kapacitás

közút
(tonna/óra)

Nedvesség-
tartalom %
(kukorica)

Tört szemek
aránya %
(kukorica)

Szem-
szennyezett-

ség %
(kukorica)

Csírázott
szemek %
(kukorica)

Idegen
anyag %

(kukorica)

Károsodott
szemek (%)

(Idegen
magvak)

(kukorica)

Kifogástalan
minõségû,
alapvetõ

gabonán kí-
vüli anyagok

maximális
százaléka

(%)
(kukorica)

Szárítás
során

túlhevült
szemek (%)

(Szem-
szennyezõ-

dés)
(kukorica)

1015953 3860,3 Nyirség-hasso Sütõipa-
ri és Gabonaipari Kft.

4471 Gávavencsellõ,
Külterület
hrsz. 0297/131.

Gazsó Zoltán 302493954 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 30

Össz.: 3860,3 12,37 0,39 0,71 0,17 0,19 0 1,46 0,71

pályázható KUK103

5031418 6373,62 „Dombka 2003"Mezõ-
gazdasági Kereskedel-
mi és Szolgáltató ZRt.

4492 Dombrád,
Külterület
hrsz. 0213/2.

Gombos Attila 309957085 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 35

Össz.: 6373,62 14,04 1,74 0,35 0,15 1,27 0 3,51 0,3

pályázható KUK104

1028072 1602,7 Intertrans-94 Ker.
és Szolg. Kft.

4474 Tiszabercel,
Tsz telep
hrsz. 054/18-20.

Gerzsánszki Lajos 209678715 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 25

5047882 6299,22 Intertrans-94 Ker.
és Szolg. Kft.

4474 Tiszabercel,
Tsz telep
hrsz. 054/18-20.

Gerzsánszki Lajos 209678715 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 25

Össz.: 7901,92 12,06 0,93 0,22 0,38 0,65 0 2,16 0,03

pályázható KUK105

5037261 5133,64 Góré Raktározási Bt. 4400 Nyíregyháza,
Kinizsi út 2.

Gróf János 709495349 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 50

Össz.: 5133,64 12,97 0,76 0,37 0,08 0,65 0 1,87 0,16

pályázható KUK106

5047844 2141,98 Vajai Zöldség-gyü-
mölcs Kft.

4562 Vaja,
Rohodi út 2.

Kovács Géza 30/5370720 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 40

5047851 2038,92 Vajai Zöldség-gyü-
mölcs Kft.

4562 Vaja,
Rohodi út 2.

Kovács Géza 30/5370720 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 40

5047868 1836,82 Vajai Zöldség-gyü-
mölcs Kft.

4562 Vaja,
Rohodi út 2.

Kovács Géza 30/5370720 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 40

Össz.: 6017,72 13,26 1,52 1,36 0,09 1,36 0 4,3 1,18

pályázható KUK107

5030202 2110,21 Vencsellõi Gabona
Termelõ, Ker.
és Szolg Kft.

4562 Vaja,
külterület
hrsz. 0119/60.

Máté Tibor 309389002 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 30

1012356 2106,8 Vencsellõi Gabona
Termelõ, Ker.
és Szolg Kft.

4562 Vaja,
külterület
hrsz. 0119/60.

Máté Tibor 309389002 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 30

Össz.: 4217,01 13,95 0,57 0,91 0,54 0,56 0 2,57 0,71

pályázható KUK108

5031593 1465,65 Szatmári Zoltán 5836 Dombegyház,
Béke utca 65.

Szatmári Attiláné 30/9672076 Békés 2004 30

Össz.: 1465,65 12,81 0,75 0,61 0,03 0,73 0 2,12 0,3

pályázható KUK109

5032396 3359,283 Agrotex Mûanyagipari
és Kereskedelmi Kft.

4211 Ebes,
Vedres dûlõ 2.

Kuritár György 30-9430030 Hajdú-
Bihar

2004 60

Össz.: 3359,283 13,87 2,01 0,43 0,39 0,26 0 3,08 0,43

pályázható KUK110
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Állapot Tételszám Tétel-
azonosító Mennyiség Üzemeltetõ neve Raktár címe Raktár kapcsolattartó

neve

Raktár
kapcsolattartó
elérhetõsége

Megye Betakarítás
éve

Kitárolási
kapacitás

közút
(tonna/óra)

Nedvesség-
tartalom %
(kukorica)

Tört szemek
aránya %
(kukorica)

Szem-
szennyezett-

ség %
(kukorica)

Csírázott
szemek %
(kukorica)

Idegen
anyag %

(kukorica)

Károsodott
szemek (%)

(Idegen
magvak)

(kukorica)

Kifogástalan
minõségû,
alapvetõ

gabonán kí-
vüli anyagok

maximális
százaléka

(%)
(kukorica)

Szárítás
során

túlhevült
szemek (%)

(Szem-
szennyezõ-

dés)
(kukorica)

5034244 3360,66 TEXT-TEMAT Kft. 4030 Debrecen,
Monostorpályi út 9.

Szabó Tamás 309670584 Hajdú-
Bihar

2004 30

Össz.: 3360,66 13,37 0,98 0,65 0,34 0,65 0,01 2,63 0,57

pályázható KUK111

5036055 1931,24 Hajdú-tár Kft. 4071 Hortobágy,
Borsós

Barna Péter 309992424 Hajdú-
Bihar

2004 50

5042825 2366,2 Hajdú-tár Kft. 4071 Hortobágy,
Borsós

Barna Péter 309992424 Hajdú-
Bihar

2004 50

Össz.: 4297,44 13,53 2,15 1,41 0,73 0,96 0,03 5,23 1,33

pályázható KUK112

5034077 3224,1 Lamb & Land Mezõ-
gazdasági Termelõ Kft.

4271 Mikepércs,
Központi major

Debreceni Sándor 309356091 Hajdú-
Bihar

2004 25

Össz.: 3224,1 12,91 1,05 0,6 0,41 0,92 0 2,99 0,48

pályázható KUK113

1065002 4322,26 Glencore Grain Hun-
gary Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.

5500 Gyomaendrõd,
Ipari Park külterület
03741/38.

Orbán Miklós 20/4406267 Békés 2005 50

5009790 4259,39 Glencore Grain Hun-
gary Kersekedelmi és
Szolgáltató Kft.

5500 Gyomaendrõd,
Ipari Park külterület
03741/38.

Orbán Miklós 20/4406267 Békés 2005 50

Össz.: 8581,65 13,57 1,47 0,45 0 0,64 0,01 2,55 0,45

pályázható KUK114

5013193 1535,34 Oravecz Gergely 5666 Medgyesegyháza,
Gárdonyi utca 21.

Cséffán János 68/440-050 Békés 2005 40

Össz.: 1535,34 13,43 0,96 0,23 0,14 0,73 0 2,07 0,18

pályázható KUK115

5054684 784,47 Hajdúsági Gabonaipari
ZRt.

4031 Debrecen,
Balmazújvárosi u. 13.

nincs adat 52/505-153,
52/505-100

Hajdú-
Bihar

2004 180

5054691 1095,59 Hajdúsági Gabonaipari
ZRt.

4031 Debrecen,
Balmazújvárosi u. 13.

nincs adat 52/505-153,
52/505-100

Hajdú-
Bihar

2004 180

Össz.: 1880,06 13,65 1,45 0,59 0,35 1,08 0,01 3,45 0,14

pályázható KUK116

5060447 3426,5 Ikr-agroszer Kft. 3593 Hejõbába,
IKR Területi Központ

Strezencki Béláné 302719303 Borsod-
Abaúj-
Zemplén

2004 20

Össz.: 3426,5 13,3 1,45 0,47 0,09 0,71 0 2,73 0,31

pályázható KUK117

1068500 2814,22 Szentesi Gabona Be-
szerzõ és Értékesítõ
Szöv.

6600 Szentes,
Téglagyári út 1.

Szarvas Pál 30/9831020 Csongrád 2005 60

1075777 1470,53 Szentesi Gabona Be-
szerzõ és Értékesítõ
Szöv.

6600 Szentes,
Téglagyári út 1.

Szarvas Pál 30/9831020 Csongrád 2005 60

1075784 1488,44 Szentesi Gabona Be-
szerzõ és Értékesítõ
Szöv.

6600 Szentes,
Téglagyári út 1.

Szarvas Pál 30/9831020 Csongrád 2005 60

Össz.: 5773,19 11,58 2,93 0,1 0,32 1,02 0 4,35 0,04

pályázható KUK118

1013609 1727,96 Ikr-agroszer Kft. 3715 Gesztely,
Vásártér út 29.

Árvai Anikó 30/6209888 Borsod-
Abaúj-
Zemplén

2004 40
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Állapot Tételszám Tétel-
azonosító Mennyiség Üzemeltetõ neve Raktár címe Raktár kapcsolattartó

neve

Raktár
kapcsolattartó
elérhetõsége

Megye Betakarítás
éve

Kitárolási
kapacitás

közút
(tonna/óra)

Nedvesség-
tartalom %
(kukorica)

Tört szemek
aránya %
(kukorica)

Szem-
szennyezett-

ség %
(kukorica)

Csírázott
szemek %
(kukorica)

Idegen
anyag %

(kukorica)

Károsodott
szemek (%)

(Idegen
magvak)

(kukorica)

Kifogástalan
minõségû,
alapvetõ

gabonán kí-
vüli anyagok

maximális
százaléka

(%)
(kukorica)

Szárítás
során

túlhevült
szemek (%)

(Szem-
szennyezõ-

dés)
(kukorica)

Össz.: 1727,96 14,15 2,69 0,7 0 1,36 0 4,75 0,62

pályázható KUK119

1049796 5399,975 Várfalvi Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.

4183 Kaba, Külterület
helyrajzi szám 0495/1.

Várfalvi József 309780700 Hajdú-
Bihar

2005 50

5058848 1720,02 Várfalvi Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.

4183 Kaba, Külterület
helyrajzi szám 0495/1.

Várfalvi József 309780700 Hajdú-
Bihar

2005 50

Össz.: 7119,995 13,51 1,43 0,42 0,36 0,26 0,01 2,47 0,42

pályázható KUK120

1051302 5061,1 Olympiatrade Hungary
Általános Kereskedel-
mi és Szolgáltató Kft.

5720 Sarkad
Ipari park

Béhr Attila 66/375-581 Békés 2005 50

Össz.: 5061,1 13,93 1,59 2,88 0,02 0,52 0 5,01 1,98

pályázható KUK121

1030657 495,37 Hevesi Acél Szolgál-
tató és Kereskedelmi
Kft.

3024 Selyp,
Gyár út 1.

Molnár Károly 37/388-454 Heves 2004 30

Össz.: 495,37 14,4 2,63 0,71 0,41 1,13 0 4,88 0,57

pályázható KUK122

1059331 4068,77 Hajdúsági Gabonaipari
ZRt.

4110 Biharkeresztes,
Szavacsi utca 14.

nincs adat 52/505-153,
52/505-100

Hajdú-
Bihar

2005 80

Össz.: 4068,77 13,83 2,33 0,23 0 0,52 0 3,07 0,18

pályázható KUK123

1030855 4064,78 KUN-INVEST Ingat-
lanhasznosító és Szol-
gáltató Kft.

5321 Kunmadaras,
Repülõtér 3.

Balázs Attila 70/5270645 Jász-
Nagykun-
Szolnok

2004 50

Össz.: 4064,78 12,9 0,4 0,6 0 0,6 0 1,6 0,6

pályázható KUK124

1054350 4942,55 Hajdúdorogi Bocskai
Magtár Termelõ és
Szolgáltató Kft.

4087 Hajdúdorog,
Csontoskert 9.

Veres Ferenc 52/389-575 Hajdú-
Bihar

2005 30

Össz.: 4942,55 12,09 2,53 1,82 0,49 1,03 0 5,87 1,56

pályázható KUK125

1041972 1250,42 Kelet-grain Kft. 4326 Máriapócs,
081/2. helyrajzi szám

Szarka György 20/9531131 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2005 60

Össz.: 1250,42 12,87 1,73 0,26 0,1 0,67 0 2,76 0,25

pályázható KUK126

1042010 3513,31 Kelet-grain Kft. 4311 Nyírgyulaj,
0128/11. hrsz.

Szarka György 20/9531131 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2005 60

Össz.: 3513,31 13,23 1,48 0,77 0,06 0,84 0 3,15 0,73

pályázható KUK127

5036192 2764,99 Tedej Agrártermelõ
és Szolgáltató ZRt.

4085 Hajdúnánás,
Fõ út 9.

Tamási Piroska 30/3497352 Hajdú-
Bihar

2004 20

Össz.: 2764,99 12,5 0,67 0,42 0,54 0,37 0 2 0,42

pályázható KUK128

5061844 6337,66 Agrologik Plusz Szol-
gáltató Kft.

6900 Makó, külterület
0666/32.

Veres Szilárd 30/7431819 Csongrád 2005 30

Össz.: 6337,66 12,39 0,96 0,45 0,08 0,61 0 2,1 0,36

pályázható KUK129
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Állapot Tételszám Tétel-
azonosító Mennyiség Üzemeltetõ neve Raktár címe Raktár kapcsolattartó

neve

Raktár
kapcsolattartó
elérhetõsége

Megye Betakarítás
éve

Kitárolási
kapacitás

közút
(tonna/óra)

Nedvesség-
tartalom %
(kukorica)

Tört szemek
aránya %
(kukorica)

Szem-
szennyezett-

ség %
(kukorica)

Csírázott
szemek %
(kukorica)

Idegen
anyag %

(kukorica)

Károsodott
szemek (%)

(Idegen
magvak)

(kukorica)

Kifogástalan
minõségû,
alapvetõ

gabonán kí-
vüli anyagok

maximális
százaléka

(%)
(kukorica)

Szárítás
során

túlhevült
szemek (%)

(Szem-
szennyezõ-

dés)
(kukorica)

1017955 2772 Proforg Kereskedelmi
és Gabonaipari ZRt.

4523 Pátroha,
Szilas telep Szilas

Tóth József 30-2252788 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 50

1018017 1177,1 Proforg Kereskedelmi
és Gabonaipari ZRt.

4523 Pátroha,
Szilas telep Szilas

Tóth József 30-2252788 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2004 50

Össz.: 3949,1 13,78 1,92 0,19 0,18 1,02 0 3,29 0,17

pályázható KUK130

1044289 2217,5 Matyó Agrártermelõ
ZRt.

3400 Mezõkövesd,
Szihalmi út 4.

Krajnyák Nándor 209124659 Borsod-
Abaúj-
Zemplén

2005 60

Össz.: 2217,5 12,3 3,92 0,05 0 2,1 0 6,07 0,02

pályázható KUK131

1048221 1437,96 Vencsellõi Gabona
Termelõ, Ker.
és Szolg Kft.

4471 Gávavencsellõ,
Rákóczi út hrsz.

Benkóczi István 309656257 Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

2005 30

Össz.: 1437,96 13,06 1,24 0,14 0,13 0,63 0 2,13 0,04

pályázható KUK132

5050642 1307,35 Tartalékgazdálkodási
Kht.

5530 Vésztõ,
Külterület

Szabó László 66/477-153 Békés 2005 50

Össz.: 1307,35 14,05 0,67 0,1 0 0,53 0 1,3 0,01

pályázható KUK133

1066928 1796,72 Borsod Agroker Mezõ-
gazdasági Termelõesz-
köz Kereskedelmi ZRt.

3434 Mályi,
Kistokaji utca 1.

Huszár Norbert 303419987 Borsod-
Abaúj-
Zemplén

2005 60

Össz.: 1796,72 13,12 1,24 0,17 0 0,37 0 1,87 0,17

pályázható KUK134

1013616 3150 Ikr-agroszer Kft. 3593 Hejõbába,
IKR Területi Központ

Strezenecki Béláné 303831703 Borsod-
Abaúj-
Zemplén

2004 40

Össz.: 3150 12,28 0,77 0,84 0 1,1 0 2,71 0,38

pályázható KUK135

1022120 1952,39 Tartalékgazdálkodási
Kht.

5720 Sarkad,
Össy utca

Puskás Lajos 66/375-837 Békés 2004 50

Össz.: 1952,39 12,34 0,2 0 0,54 0,85 0 1,59 0

Mindösszesen: 499727,558
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2. melléklet
AJÁNLAT

a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 48/2007. (VII. 3.) számú ajánlattételi felhívása az intervenciós
készletbõl belpiacon történõ értékesítésre meghirdetett gabona megvásárlására

1. Az ajánlattevõ azonosító adatai:

NÉV:

Regisztrációs szám:

Kapcsolattartó személy:

Kapcsolattartó elérhetõsége:
(telefon- és faxszám)

Közösségi adószám:

2. A megpályázott gabona adatai:

A megpályázott gabona adatai:
Gabonafajta:
(Búza: 1; Kukorica: 2; Árpa: 3) A megfelelõ gabonafajta kódja kiválasztandó.

Tétel száma Mennyiség (tonna) Ajánlati ár (EUR/tonna)

Mennyiség összesen:

Több ajánlat esetén megegyezõ formátumú táblázat kitöltése szükséges.

Az ajánlat a ………… (év) ………… (hónap) ……… (nap) dátumú ajánlattételi napra vonatkozik.
A benyújtott ajánlat a fent megjelölt ajánlattételi naptól számított negyedik munkanapig érvényes.

3. Nyilatkozatok

Kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt feltételeket megismertem.
Kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívás III/8. pontja szerinti biztosítékfizetési kötelezettségemnek eleget tettem és

az ajánlathoz csatoltam a ……………...….Ft/tonna biztosíték letételérõl szóló bizonylatot.

Meghatalmazás: � nincs � mellékelve

Dátum:

Bélyegzõlenyomat és cégszerû aláírás: ………………………………………………

Táviratilag vagy telefax útján tett ajánlatoknál az ajánlattevõ teljes címét fel kell tüntetni.
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3. melléklet

DECLARATION

NYILATKOZAT

a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 48/2007. (VII. 3.) számú ajánlattételi felhívása
az intervenciós készletbõl belpiacon történõ értékesítésre meghirdetett gabona megvásárlására

NAME/NÉV:

Address/Székhely:

Registration number/Regisztrációs szám:

EU tax number/Közösségi adószám:

IBAN code/IBAN kód:

SWIFT code/SWIFT kód:

Bank neve/Bank name:

Bank címe/Bank address:

English:

I, as a representative of a company registered in a member state other than Hungary, hereby declare that in case it is ob-
tained through the Agricultural and Rural Development Agency (MVH) of Hungary, I will deliver the intervention gra-
ins (wheat, corn, barley – the appropriate shall be underlined) listed in the table below from the territory of the Republic
of Hungary to another member state of the European Union.

This declaration is made in order to make use of the value added tax (VAT)-free marketing of the abovementioned pro-
duct based on Article 29./A. of Act No. LXXIV of 1992. If requested I shall present the original documents (especially
freight documents or other documents proving the delivery of goods) of the delivery to another member state of the Euro-
pean Union to the controlling authorities.

Magyar:

Alulírott Magyarországtól eltérõ tagállamban nyilvántartásba vett cég képviselõje nyilatkozom, hogy az általam a
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál megpályázott, az alábbi táblázatban felsorolt gabonatételeket azok elnye-
rése esetén Magyarország területérõl más uniós tagállam területére elfuvarozom, illetve eljuttatom.

Jelen nyilatkozatot az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 29/A. § a) pontja alapján történõ
áfamentes termékértékesítés igénybevételéhez adom.

A termék más tagállamba történõ elfuvarozását, eljuttatatását igazoló okmány (különösen fuvarokmány, vagy egyéb
olyan okmány, amely hitelt érdemlõen igazolja, hogy a terméket elszállították) ellenõrzõ hatóságok kérésére történõ be-
mutatását vállalom.

Közleményszám/
Announcement number

Pályázat dátuma/
Date of bid

Tételszám/
Lot number

Mennyiség (tonna)/
Quantity in tonnes

Célország/
Country of destination

Please send this declaration back to one of these following fax numbers:/Ezen nyomtatvány telefax útján történõ to-
vábbítása a következõ számokra történhet: +36/1-219-8905 or/vagy +36/1-219-6259 or/vagy +36/1-577-1317

Date/Dátum:………………………………… Signature/Aláírás: …..…………………………
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4. melléklet
GABONAINTERVENCIÓ-ÉRTÉKESÍTÉS

KITÁROLÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM

a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 48/2007. (VII. 3.) számú ajánlattételi felhívása
az intervenciós készletbõl belpiacon történõ értékesítésre meghirdetett gabona megvásárlására

1. Az ajánlattevõ azonosító adatai:

NÉV:

Cím:

Regisztrációs szám:

Kapcsolattartó személy:

Kapcsolattartó elérhetõsége(i):

Telefonszám:

Faxszám:

2. Kérelem:

Kérelmezem a kitárolási engedély kiállítását a vételár kiegyenlített részének erejéig a következõ tételszámú
értékesítési tételek vonatkozásában:

Gabonafajta: �
(Búza: 1; Kukorica: 2; Árpa: 3)
A megfelelõ gabonafajta kódja kiválasztandó.

Tételszám:…………………, Mennyiség:……………………, Befizetett összeg: ……………………
Tételszám:…………………, Mennyiség:……………………, Befizetett összeg: ……………………
Tételszám:…………………, Mennyiség:……………………, Befizetett összeg: ……………………
Tételszám:…………………, Mennyiség:……………………, Befizetett összeg: ……………………
Tételszám:…………………, Mennyiség:……………………, Befizetett összeg: ……………………

Tételszám: a kitárolni kívánt gabonatétel értékesítési tételszáma; Mennyiség: az értékesítési tétel
vételárából befizetett összeghez tartozó, kitárolni kívánt gabona mennyisége, Befizetett összeg: az
értékesítési tétel vételárából befizetett összeg

Több gabonatétel vételárának egyidejû kiegyenlítése esetén megegyezõ formátumú táblázat kitöltése szükséges.

3. Mellékletek:

A vételár kifizetését igazoló, bank által kiállított és hitelesített „igazolás átutalás teljesítésérõl”.

4. Aláírás:

Dátum

Bélyegzõlenyomat és cégszerû aláírás

Ezen nyomtatvány telefax útján történõ továbbítása a következõ számokra történhet:
Fax: +36/1-219-8905 vagy +36/1-219-6259 vagy +36/1-577-1317
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5. melléklet

Szerzõdés száma:

RAKTÁROZÁSISZERZÕDÉS-MÓDOSÍTÁS

amely létrejött

egyrészrõl Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22–24.)
(a továbbiakban MVH)
Képviseletében eljár: …………………………… Megyei Kirendeltség, kirendeltségvezetõ:
Telefon:
Telefax:
E-mail:
Ügyintézõ:

másrészrõl
Cím:
Ügyfél-regisztrációs szám:
Telefon:
Telefax:
E-mail:
Kapcsolattartó neve:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Vállalkozói igazolvány száma:
Számlavezetõ bank:
Bankszámlaszám:
mint raktározó (a továbbiakban raktározó),

valamint:
Cím:
Ügyfél-regisztrációs szám:
Telefon:
Telefax:
E-mail:
Kapcsolattartó neve:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Vállalkozói igazolvány száma:
Számlavezetõ bank:
Bankszámlaszám:
mint vevõ (a továbbiakban vevõ)

– a továbbiakban együttesen: Szerzõdõ Felek – között.

1. Az MVH és a raktározó ………………………… szerzõdésszám alatt 200.. év ………………. hó …… napján rak-
tározási szerzõdést kötöttek, melynek alapján raktározó vállalta, hogy térítés ellenében az MVH rendelkezésére bocsátja
a szerzõdésben rögzített, ……………… tonna gabona tárolására alkalmas tárolókapacitást, illetve az MVH utasításai
alapján az intervenciós gabonafelvásárlási folyamat keretében felajánlott gabona tárolását, és teljesíti a szerzõdésben
meghatározott szolgáltatásokat.
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2. Az MVH a raktározó által tárolt tételt az alábbiak szerint értékesítette.

Raktár címe:
Raktár azonosító száma:
Telepi kapcsolattartó neve:
Telefon:
Telefax:
E-mail:
Megye:

2.1.

Értékesítési tételszám Tételazonosító Odaítélt mennyiség (t) Kitárolási határidõ Tárolási hónapok száma
Megengedett

maximális káló (%/t)

2.2. Jelen szerzõdés alapjául a fentieken kívül a [iktatószám] iktatószámú kitárolási helyszíni ellenõrzési jegyzõ-
könyvvel alátámasztott adatok szolgálnak.

Tételazonosító Odaítélt mennyiség (t)
Határidõn belül kitárolt

mennyiség (t)
Határidõn belül nem kitárolt

mennyiség (t)

3. A Bizottság az intervenciós hivatalok birtokában lévõ gabonafélék értékesítési eljárásának és feltételeinek megálla-
pításáról szóló 2131/93/EGK rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 16. cikkében foglaltak értelmében azon gabonát,
amelyet a fizetésre megállapított határidõn belül nem szállítanak el, minden szempontból az említett határidõ lejártakor
elszállítottnak kell tekinteni. Továbbá a rendelet ugyanezen cikke alapján a gabona értékesítésére kiírt pályázat sikeres
ajánlattevõje (vevõ) viseli az el nem szállított gabonával kapcsolatos minden kockázatot, valamint a tárolási költségeket,
amelyet a fizetésre megállapított határidõn belül nem szállítottak el.

4. Tekintettel arra, hogy vevõ a részére odaítélt és az általa kifizetett, a 2. pontban meghatározott határidõn belül nem
kitárolt mennyiségû gabonát a fizetésre megállapított határidõn belül nem szállította el, illetve a gabonának a fizetésre
megállapított határidõn belüli el nem szállítását nem a gabonának a fizetésre megállapított határidõ letelte elõtt megálla-
pított minõségi problémája okozta, ezért Szerzõdõ Felek – a rendelet 16. cikkében foglaltakra figyelemmel – az MVH és
a raktározó között ………………………… szerzõdésszám alatt 200.. év ………………. hó …… napján kötött raktáro-
zási szerzõdést az alábbiak szerint módosítják, és a következõkben állapodnak meg:

4.1. Az MVH hozzájárul ahhoz, hogy vevõ – a raktározó és a vevõ között kötött külön tárolási szerzõdés alapján – az
intervenciós áru elszállításáig továbbra is a jelen szerzõdésben meghatározott raktártelepen, illetve tárolóban tároltassa
raktározóval a gabonát.

4.2. Az MVH a jelen szerzõdés aláírásától kezdõdõen nem fizet a raktározónak tárolási díjat a vevõ részére értékesí-
tett, a jelen szerzõdés 2. pontjában megnevezett raktártelepen, illetve tárolóban elhelyezett gabona tárolásáért, valamint
nem fizet a raktározónak rendelkezésre állási díjat azon tárolótér vonatkozásában, melyben a vevõ által megvásárolt ga-
bona tárolása történik, a vevõ által megvásárolt gabona teljes mennyiségének, igazolható árukezelés esetén a kálóval
csökkentett mennyiségének a raktárteleprõl, illetve tárolóból történt elszállításának a jelen szerzõdés szerinti igazo-
lásáig.

4.3. A jelen szerzõdés 2. pontjában közölt gabona és tárolóhely tekintetében a vevõ által vásárolt gabona teljes
mennyisége, amennyiben az értékesített gabonatétel vonatkozásában igazolhatóan árukezelés történt, a raktározó és az
MVH között ………………………… szerzõdésszám alatt 200.. év ………………. hó …… napján kötött raktározási
szerzõdésben meghatározott kálóval csökkentett mennyiség kitárolása megtörténtének jelen szerzõdés szerinti igazolá-
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sáig az MVH-t nem terhelik az MVH és a raktározó között kötött, említett raktározási szerzõdésbõl eredõ egyéb kötele-
zettségek, a „kitárolás árumozgás nélkül” díjtétel megfizetésének kivételével. A „kitárolás árumozgás nélkül” és a „kitá-
rolás árumozgással” díjtételek közötti különbözetet a vevõ köteles megtéríteni a raktározónak.

4.4. vevõ és raktározó vállalja, hogy a vevõ részére értékesített, a jelen szerzõdés 2. pontjában meghatározott
mennyiségû gabona tárolására ugyanolyan, jelen szerzõdés-módosítás 1. számú mellékletét képezõ díjtételek, illetve
díjazási feltételek mellett kötik meg a tárolási szerzõdést, mint ahogy azt az MVH és a raktározó között
………………………… szerzõdésszám alatt 200.. év ………………. hó …… napján kötött raktározási szerzõdés tar-
talmazza azzal, hogy vevõ a tárolási, valamint a kitárolás árumozgás nélkül” és a „kitárolás árumozgással” díjtételek kö-
zötti különbözetet köteles megfizetni, míg a rendelkezésre állási díj és raktározó egyéb szolgáltatásai tekintetében a vevõ
és a raktározó erre vonatkozó külön megállapodása az irányadó.

4.5. Raktározó haladéktalanul köteles írásban jelenteni az MVH-nak a jelen szerzõdés 2. pontjában említett gabona
teljes mennyiségének elszállítását, aki a kitárolás megtörténtét a helyszínen ellenõrzi, és annak megtörténtét helyszíni el-
lenõrzési jegyzõkönyvben igazolja.

4.6. Raktározó csak a 4.5. pont szerinti helyszíni ellenõrzési jegyzõkönyvben történt igazolás alapján lesz jogosult
arra, hogy a jelen szerzõdés 2. pontjában említett tárolóhely tekintetében az MVH a raktározó részére az MVH és a raktá-
rozó között ………………………… szerzõdésszám alatt 200.. év ………………. hó …… napján kötött raktározási
szerzõdés szerinti rendelkezésre állási, tárolási díjat fizessen, illetve az MVH ezen igazolás alapján lesz köteles arra,
hogy a tárolóhely tekintetében a szerzõdésbõl eredõ egyéb kötelezettségeit teljesítse.

4.7. Szerzõdõ Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerzõdés aláírására a 2. pontban meghatározott kitárolási ha-
táridõ lejártának napját követõen kerül sor, akkor – a rendelet 16. cikkében foglaltaknak megfelelõen – a ki nem tárolt ga-
bona tekintetében a kitárolási határidõ lejárta és a jelen szerzõdés aláírása közti idõtartam alatt is a vevõ viseli a kockáza-
tokat, és õt terhelik a tárolási költségek.

5. Szerzõdõ Felek rögzítik, hogy abban az esetben, ha a vevõ által vásárolt gabonának a fizetésre megállapított határ-
idõn belüli el nem szállítását a gabonának a fizetésre megállapított határidõ letelte elõtt megállapított minõségi problé-
mája okozta, úgy raktározó a minõségi probléma teljes megszüntetéséig terjedõ idõre, [iktatószám] iktatószámú kitáro-
lási helyszíni ellenõrzési jegyzõkönyv alapján ____nap vonatkozásában, nem jogosult tárolási díjra sem az MVH, sem
pedig a Vevõ részérõl a minõségi probléma következményeként elõállt határidõn túli tárolás idõszakában, valamint a ha-
táridõn túli kitárolás során a raktározó „kitárolás árumozgás nélkül” díjtételre jogosult.

6. Jelen szerzõdés a Szerzõdõ Felek általi aláírás napján lép hatályba.

7. Az MVH és a raktározó között ………………………… szerzõdésszám alatt 200.. év ………………. hó …… nap-
ján kötött raktározási szerzõdésnek a jelen szerzõdéssel nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban ma-
radnak.

Jelen szerzõdés hat eredeti példányban készült, amelybõl egy-egy példány a raktározót és a vevõt, négy példány az
MVH-t illeti meg.

Szerzõdõ Felek jelen szerzõdést, mint akaratukkal mindenben egyezõt, elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag
aláírták.

Kelt:

…………………………………………………… ………………………………………
MVH részérõl raktározó részérõl

…………………………………………………..
vevõ részérõl
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6. melléklet

DÍJTÉTELEK

Tárolási díj: 359Ft/tonna/hó
Rendelkezésre-állási díj: 89Ft/tonna/hó
Kitárolás árumozgással díj: 477 Ft/tonna
Kitárolás árumozgás nélkül díj: 293FT/tonna

6. melléklet

MINÕSÉGVIZSGÁLATI DÍJAK

Minõségvizsgálati díjak:

Vizsgálatok megnevezése Étkezési búza Ft/minta Kukorica Ft/minta Árpa Ft/minta

Nedvességtartalom vizsgálata 1 900 1900 1900

Tisztaságvizsgálat 2 500 2500 2500

Hektolitertömeg-mérés 900 900 900

Lisztesszem-részarány meghatározása – – –

Esésszámvizsgálat 2 200 – –

Fehérjetartalom meghatározása 2 500 – –

Zeleny-index meghatározása 8 000 – –

Tannin tartalom mérése – – –

Szennyezõanyag-tartalom vizsgálat 12 000 – –

Összesen (Ft/minta) 30 000 5300 5300

Gépi feldolgozottság vizsgálata 20 000 – –

Mindösszesen (Ft/minta) 50 000 5300 5300

* Fenti díjtételek az áfát nem tartalmazzák.
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7. melléklet

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ELÉRHETÕSÉGEK

Megye Kirendeltség címe Levelezési cím Telefon Fax E-mail

Bács-Kiskun 6000 Kecskemét,
Kisfaludy u.5.

6001 Kecskemét, Pf. 470. 76/814-520
76/814-540

76/814-521 kecskemet@mvh.gov.hu

Baranya 7621 Pécs, Rákóczi út 17. 7602 Pécs, Pf. 365. 72/814-520 72/814-521 pecs@mvh.gov.hu

Békés 5600 Békéscsaba,
Temetõ sor 8.

5620 Békéscsaba, Pf. 45. 66/814-520 66/814-521 bekescsaba@mvh.gov.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén 3500 Miskolc,
Mindszent tér 1.

3501 Miskolc, Pf. 646. 46/814-900 46/814-901 miskolc@mvh.gov.hu

Csongrád 6721 Szeged,
Tisza Lajos krt. 2–4.

6701 Szeged,
Pf. 26. és 504.

62/814-900 62/814-901 szeged@mvh.gov.hu

Fejér 8000 Székesfehérvár,
Deák F. u. 7–9.

8002 Székesfehérvár,
Pf. 297.

22/814-520 22/814-521 szekesfehervar@mvh.gov.hu

Gyõr-Moson-Sopron 9021 Gyõr,
Munkácsy u. 20.

9021 Gyõr,
Munkácsy u. 20.

96/814-542
96/814-543

96/814-521 gyor@mvh.gov.hu

Hajdú-Bihar 4000 Debrecen,
Piac u. 49-51.

4001 Debrecen, Pf. 551. 52/814-520
52/814-544

52/814-521 debrecen@mvh.gov.hu

Heves 3300 Eger,
Maczky Valér út 2.

3301 Eger, Pf. 169. 36/814-520 36/814-521 eger@mvh.gov.hu

Jász-Nagykun-Szolnok 5000 Szolnok,
József Attila u. 36.

5002 Szolnok, Pf. 111. 56/814-523
56/814-525

56/814-521 szolnok@mvh.gov.hu

Komárom-Esztergom 2800 Tatabánya,
Vértanúk tere 1.

2801 Tatabánya,
Pf. 1394.

34/814-520 34/814-521 tatabanya@mvh.gov.hu

Nógrád 3100 Salgótarján,
Múzeum tér 1.

3101 Salgótarján,
Pf. 123.

32/814-520 32/814-521 salgotarjan@mvh.gov.hu

Pest 1093 Budapest,
Lónyay utca 38.

1391 Budapest, Pf. 248. 1/814-8900
1/814-8962

1/814-8901 pest@mvh.gov.hu

Somogy 7400 Kaposvár,
Berzsenyi u. 9.

7400 Kaposvár,
Berzsenyi u. 9.

82/814-900
82/814-920

82/814-901
82/814-921

kaposvar@mvh.gov.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg 4400 Nyíregyháza,
Hõsök tere 9.

4401 Nyíregyháza,
Pf. 422.

42/814-900
42/814-906

42/814-901 nyiregyhaza@mvh.gov.hu

Tolna 7100 Szekszárd,
Augusz I. u. 7.

7101 Szekszárd, Pf. 251. 74/814-520 74/814-521 szekszard@mvh.gov.hu

Vas 9700 Szombathely,
Rákóczi F. u. 1.

9701 Szombathely,
Pf. 245.

94/814-520 94/814-521 szombathely@mvh.gov.hu

Veszprém 8200 Veszprém,
Levendula u.1.

8202 Veszprém, Pf. 791. 88/814-900
88/814-920

88/814-901
88/814-921

veszprem@mvh.gov.hu

Zala 8900 Zalaegerszeg,
Kis u. 1.

8901 Zalaegerszeg,
Pf. 142.

92/814-900 92/814-901 zalaegerszeg@mvh.gov.hu
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KÖZMÛSOR-SZOLGÁLTATÁSI
SZABÁLYZAT

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az
érdekelteket, hogy 969/2007. (IV. 18.) számú határozatá-
val közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította Szpisják Pál
egyéni vállalkozó (Vajszló TV) vezetékes mûsorszolgálta-
tót, amelynek a mûsorszolgáltatási szabályzatát alább kö-
zöljük.

Vajszló TV közmûsor-szolgáltatási szabályzata

1. Alapelvek
1.1. SZPISJÁK PÁL egyéni vállalkozó (székhelye: 7960

Sellye, Cserfa u. 10., egyéni vállalkozói igazolvány száma:
EV-605871 a továbbiakban: Vajszló TV vagy mûsorszol-
gáltató) az Országos Rádió és Televízió Testülethez tör-
tént bejelentés alapján mûsorszolgáltatást végez Vajszló
településen a helyi kábeltelevíziós rendszeren.

1.2. A tevékenységét a rádiózásról és a televíziózásról
szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.), a beje-
lentésben foglaltak és a jelen mûsorszolgáltatási szabály-
zat (a továbbiakban: szabályzat) alapján közmûsor-szol-
gáltatóként folytatja. A Vajszló TV a közmûsor-szolgálta-
tás törvényes és szakmai feltételeinek érvényre juttatásáról
jelen szabályzatban rendelkezik.

1.3. Jelen szabályzat kötelezõ tartalommal bír a Vajszló
TV minden munkavégzésére (tartalomszolgáltató tevé-
kenységre) irányuló, bármely, a Vajszló TV-vel jogvi-
szonyban álló alkalmazottjára (foglalkoztatottjára) nézve.
A szabályzat a foglalkoztatási jogviszony, így különösen:
a jelen mûsorszolgáltatónál munkaviszony, a Polgári tör-
vénykönyv alapján kialakított megbízási, vállalkozási jog-
viszony – létesítése céljából megkötött bármely szerzõdés
része.

2. Általános szabályok
2.1. Jelen szabályzat az Rttv. 2. § (Értelmezõ rendelke-

zések) alatt felsorolt fogalmi meghatározásait használja.
2.2. A Vajszló TV mûsorszolgáltatása során különös fi-

gyelmet fordít az Rttv. 1. Cím (Alapelvek 3. §, 4. §, 5. §)
alatt felsorolt maradéktalan teljesülésére.

2.3. A Vajszló TV sugárzása során közszolgálati mûsor-
számokat a fõmûsoridõben legalább 60 percben szolgáltat.

2.4. A reklám tényállításaiért – a tudatos félrevezetés ki-
vételével – a Vajszló TV felelõsséggel nem tartozik. Lelki-
ismereti, illetõleg világnézeti meggyõzõdést reklám útján
a Vajszló TV nem terjeszt, nemzeti ünnepek eseményeirõl,
vallási és egyházi szertartásokról készített mûsorszámok
közlését közvetlenül megelõzõen és azt követõen reklámot
nem közöl. A Vajszló TV híreket közlõ és idõszerû politi-

kai tájékoztató mûsorszámokban rendszeresen szereplõ
belsõ és külsõ munkatársai sem képben, sem hangban nem
jelenhetnek meg reklámban és politikai hirdetésben.
A Vajszló TV burkolt, illetve tudatosan nem észlelhetõ
reklámot nem közöl.

2.5. A Vajszló TV választási idõszakban az országgyû-
lési képviselõk, illetõleg a helyi, területi önkormányzati
képviselõk és polgármesterek választásáról, továbbá a ki-
sebbségi önkormányzatok választásáról és a társadalom-
biztosítási önkormányzatok választásáról szóló törvények
szabályai szerint tesz közzé politikai hirdetést a mûsor-
szolgáltatásban. Választási idõszakon kívül politikai hir-
detést kizárólag a már elrendelt népszavazással összefüg-
gésben közöl.

2.6. A reklám, a közérdekû közlemény, a jótékonysági
felhívás és politikai hirdetés közzétételének megrendelõje,
továbbá az, akinek ezek közzétételéhez érdeke fûzõdik, a
Vajszló TV felelõsségét vagy szabadságát érintõ módon
nem befolyásolhatja a mûsor tartalmát vagy – az idõpont
kivételével – a mûsorszám idõbeli elhelyezését. A Vajszló
TV a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és po-
litikai hirdetés tartalmáért felelõsséggel nem tartozik.

2.7. A Vajszló TV nem tesz közzé dohányárut, fegyvert,
lõszert, robbanóanyagot, kizárólag orvosi rendelvényre
igénybe vehetõ gyógyszert, továbbá gyógyászati eljárást
és alkoholtartalmú italt népszerûsítõ, ismertetõ reklámot.
A Vajszló TV mûsorszámát nem támogathatja a fõ tevé-
kenysége szerint alkoholtartalmú ital elõállítója vagy for-
galmazója.

2.8. A reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kis-
korúakat, hogy szüleiket vagy más felnõtteket játékok, il-
letve más áru vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybe-
vételére ösztönözzék. A reklám a játék tényleges termé-
szetét és lehetõségeit illetõén nem lehet félrevezetõ. A rek-
lám nem mutathat gyerekeket erõszakos helyzetben és
nem buzdíthat erõszakra. A kiskorúaknak szóló reklám
nem építhet a szülõk vagy tanárok iránti bizalomra.

2.9. Reklámot, közérdekû közleményt, jótékonysági
felhívást, politikai hirdetést a Vajszló TV e jellegének a
közzétételt közvetlenül megelõzõ és azt követõ megneve-
zéssel, továbbá egyéb mûsorszámoktól optikai vagy felis-
merhetõen, elkülönítve tesz közzé. Közérdekû közlemény
és jótékonysági felhívás közzétételekor annak forrását
egyértelmûen megnevezi. Az Rttv. 2. § 16. pontjának a) al-
pontja szerinti közérdekû közlemény közzétételéért a
Vajszló TV ellenszolgáltatást nem kér. A közérdekû köz-
lemény idõtartama a két percet nem haladhatja meg – a
korlátozás nem vonatkozik az Rttv. 137. §-a szerinti közér-
dekû közleményre. Reklámot mûsorszámok között tesz
közzé a Vajszló TV.

2.10. A mûsorszám támogatóját a közzétételt közvetle-
nül megelõzõen vagy azt követõen meg kell nevezni. Tá-
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mogatott mûsorszám nem hívhat fel és nem befolyásolhat
a támogató vagy az általa meghatározott harmadik sze-
mély üzleti tevékenységének igénybevételére, illetõleg az
attól való tartózkodásra. A támogató a mûsorszolgáltató
felelõsségét, illetve szabadságát érintõ módon a mûsor
vagy a támogatott mûsorszám tartalmát vagy mûsorbeli el-
helyezését – az idõpont kivételével – nem befolyásolhatja.
A Vajszló TV nem tesz közzé – a mûsorelõzetes kivételé-
vel – olyan mûsorszámot, amelyben a mûsorszám támoga-
tójának védjegye, megkülönböztetõ jelzése, jelszava meg-
jelenik. A politikai mûsorszám nem támogatható. A kizá-
rólag áru vagy szolgáltatás, megrendelésre szakosodott
mûsorszolgáltatásra e pont – az elõzõ mondatban foglaltak
kivételével – nem alkalmazható. Nem támogathat mûsor-
számot párt, politikai mozgalom, valamint az a vállalko-
zás, amely – fõ tevékenysége szerint – e szabályzat szerint
nem reklámozható terméket állít elõ, nagykereskedelmi
forgalomban értékesít, illetõleg ilyen termékekkel kapcso-
latos szolgáltatást nyújt. Ez a tilalom nem vonatkozik a
gyógyszertermék, illetve gyógyászati eljárás tekintetében
érintett vállalkozás neve és védjegye közléséhez kötött tá-
mogatásra. A támogató megnevezésében – feltüntetett ne-
vében – párt neve, jelszava, emblémája nem szerepelhet.

2.11. A Vajszló TV különösen köteles a nemzet, a nem-
zeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és
alapvetõ érdekeit tiszteletben tartani, nem sértheti más
nemzetek méltóságát. A Vajszló TV rendszeresen, átfogó-
an, elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájékoztat a köz-
érdeklõdésre számot tartó hazai és külföldi eseményekrõl,
a vételkörzetében élõk életét jelentõsen befolyásoló ese-
ményekrõl, összefüggésekrõl, vitatott kérdésekrõl, az ese-
ményekrõl alkotott jellemzõ véleményekrõl, az eltérõ vé-
leményeket is beleértve. E feladatok ellátása során gon-
doskodik az Rttv. 137. §-ában nem említett közérdekû
közlemények nyilvánosságra hozataláról. A Vajszló TV
biztosítja a mûsorszámok és a nézetek sokszínûségét, a ki-
sebbségi álláspontoknak a megjelenítését, a mûsorszámok
változatosságával gondoskodik a nézõk széles köre, illetve
minél több csoportja érdeklõdésének színvonalas kielégí-
tésérõl. A Vajszló TV különös figyelmet fordít az egyete-
mes és a nemzeti kulturális örökség értékeinek ápolására, a
kulturális sokszínûség érvényesülésére, a kiskorúak testi,
lelki és erkölcsi fejlõdését, érdeklõdését szolgáló, ismere-
teit gazdagító mûsorszámok bemutatására, a vallási és
egyházi, továbbá a nemzeti, etnikai és más kisebbségi kul-
túrák értékeinek megjelenítésére, az életkoruk, szellemi és
lelkiállapotuk, társadalmi körülményeik következtében
súlyosan hátrányos helyzetû csoportok számára fontos in-
formációk elérhetõvé tételére, különös tekintettel a gyer-
meki jogokat ismertetõ, a mûsorok fõmûsoridõben történõ
bemutatására, az ország különbözõ területeinek társadal-
mi, gazdasági, kulturális életét megjelenítõ mûsorszámok
bemutatására.

2.12. A reklám idõtartama egyetlen – bármiként számí-
tott – mûsorórában sem haladhatja meg a hat percet. A napi
mûsoridõ átlagában számított óránként a reklám idõtarta-

ma nem haladhatja meg az öt percet. A reklám idõtartamá-
ba a reklámtartalmú képernyõszöveg – kivéve a mûsor-
idõn kívüli képernyõszöveget – megjelenítése is beleszá-
mít. Reklám csak mûsorszámok – összetett mûsorszámok-
ban az egyes mûsorszámok – között tehetõ közzé. A sport-
és más olyan közvetítésekben, amelyekben természetes
szünetek vannak, a reklám a részek között és a szünetek-
ben közzétehetõ. Alkoholtartalmú ital nem reklámozható.
A közszolgálati mûsorszolgáltató és a közmûsor-szolgál-
tatásban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak
– a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetle-
nül – sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mû-
sorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben.
Az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási
mintaként bemutató, illetõleg a szexualitást öncélúan áb-
rázoló mûsorszámot tilos közzétenni.

2.13. Csak az alábbi mûsorszámok támogathatók: vallá-
si és egyházi tartalmú mûsorszámok, mûvészeti és kulturá-
lis eseményeket bemutató, közvetítõ mûsorszámok, a
nemzeti és az etnikai kisebbségi anyanyelvû, illetve a
nemzeti és etnikai kisebbségek életét, kultúráját bemutató
mûsorszámok, az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki álla-
potuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan
hátrányos helyzetben lévõ csoportok számára készített
mûsorszámok.

A rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak
– munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól független –
sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsor-
szolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben.

Az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási
mintaként bemutató, illetve a szexualitást öncélúan ábrá-
zoló mûsorszámot közzétenni tilos.

3. A pártoktól és a politikai mozgalmaktól való függet-
lenség elvei és biztosítékai

3.1. A Vajszló TV ezen szabályzat szerinti közmû-
sor-szolgáltatói tevékenységét a politikai pártoktól és
mozgalmaktól függetlenül folytatja, a Magyar Köztársa-
ság Alkotmányában foglalt, a véleménynyilvánítás és a
sajtószabadságra vonatkozó garanciák alapján.

3.2. A pártok és a politikai mozgalmak tevékenységérõl
és elveirõl a mûsorszolgáltató folyamatosan tájékoztatást
ad úgy, hogy a tájékoztatás objektív, tárgyszerû, kiegyen-
súlyozott és pártatlan legyen. Annak keretében az eltérõ
álláspontokat meg kell világítani és lehetõséget kell adni
arra, hogy a nézõ a véleményeket összehasonlítsa. A mû-
sorszolgáltató nem kötelezhetõ arra, hogy a politikai pár-
toknak és mozgalmaknak a mûsorokban számszerûen is
(másodpercben) egyenlõ megjelenési lehetõséget bizto-
sítson.

3.3. A politikai pártok és mozgalmak sem közvetve,
sem közvetlenül nem befolyásolhatják sem maguk, sem
más hasonló szervezetek megjelenítésének körülményeit.

3.4. A mûsorszolgáltató politikai hirdetést az ország-
gyûlési, illetve az önkormányzati választások, továbbá az
elrendelt népszavazás idején kívül nem tesz közzé. A poli-
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tikai hirdetések közzétételének szabályaira nézve a mûsor-
szolgáltatót csak a jogszabályok elõírásai kötelezik.

3.5. A mûsorszolgáltató nem készít olyan mûsorszámot,
amely egyetlen politikai párt vagy mozgalom nézeteit nép-
szerûsíti, továbbá nem toborozhat politikai párt vagy moz-
galom rendezvényein való részvételre.

3.6. A mûsorszolgáltató az általa megválasztott formá-
ban szerepeltetheti a helyi vagy országos politikai közélet
érdeklõdésére számot tartó személyiségeit, azonban ebben
az esetben sem válhat a mûsorfolyam egyetlen politikai
vagy eszmei nézetrend kifejezõdésévé.

3.7. A mûsorszolgáltató a politikai pártok és mozgal-
mak által nyilvánosságra hozott dokumentumokat szer-
kesztett formában teszi közzé. Politikai pártok és mozgal-
mak, országgyûlési és önkormányzati képviselõk, polgár-
mesterek és alpolgármesterek kommentárt, magyarázatot
és jegyzetet a mûsorszolgáltató mûsoraihoz nem fûz-
hetnek.

3.8. Politikai pártok és mozgalmak, országgyûlési és
önkormányzati képviselõk, polgármesterek és alpolgár-
mesterek bármely megnyilvánulása esetén a mûsorszol-
gáltató közli a megszólaló személy tisztségét és pártállá-
sát, illetve az általa képviselt mozgalom megnevezését.
Mellõzni ezt csak akkor lehet, ha a megszólaló személy
politikai tevékenységétõl teljes mértékben független mi-
nõségben szólal meg. A mûsorszolgáltató még ebben az
esetben is ragaszkodhat a tisztség, a pártállás, illetve a
mozgalom megnevezéséhez.

3.9. A mûsorszolgáltató sem politikai párttól és mozga-
lomtól, sem központi vagy helyi államhatalmi vagy állam-
igazgatási szervtõl, sem azok tisztségviselõitõl közvetlen
vagy közvetett olyan utasítást nem fogadhat el, amely a
mûsorszolgáltatás vagy a mûsorszámok tartalmára, idejé-
re, mûsorkörnyezetére, idõtartamára, továbbá a szerkesz-
tés egyéb elveire vonatkoznék.

4. A hírek, idõszerû politikai mûsorok sokoldalúságá-
nak és kiegyensúlyozottságának, a vitatott kérdések ismer-
tetésének, a vélemények, nézetek sokféleségének bemuta-
tására vonatkozó elvek

4.1. A mûsorszolgáltató köteles gondoskodni arról,
hogy a közvéleményt foglalkoztató, a közérdeklõdésre
számot tartó vagy a vitatott kérdésekben minden lényeges,
a helyi közélet szempontjából befolyásoló vélemény meg-
ismerhetõ legyen.

4.2. A hírekben, illetve politikai mûsorokban a vélemé-
nyek kinyilvánításának jogát csak a mûsor idõtartama
korlátozhatja, de az is csak az arányosság szempontjai
alapján.

4.3. A mûsorszolgáltató köteles arra, hogy a nézõ véle-
ményének kialakításához szükséges minden lényeges in-
formációt és véleményt megjelenítsen.

4.4. A mûsorszolgáltató törekszik arra, hogy a hírekben,
illetve a politikai mûsorokban a helyi közéletet meghatá-
rozó társadalmi csoportok véleménye helyet kapjon.

4.5. A mûsor közzétételének nem akadálya, ha valamely
álláspont képviseletére objektív vagy szubjektív okból
nincs lehetõség. Ebben az esetben az akadály okáról a mû-
sorszolgáltató a nézõt tájékoztatni köteles.

4.6. A hír-, illetve a politikai mûsorban megjelenõ infor-
mációk forrását a mûsorszolgáltató ellenõrzi és ahol szük-
séges, megjelöli. Ha több információ ellentétes tartalom-
mal áll rendelkezésre, azok közül legalább két, egymástól
független hírforrásból származó információt kell közzé-
tenni az ellentmondásra történõ egyértelmû figyelemfelhí-
vás mellett.

4.7. A különbözõ vélemények megszólaltatásakor a mû-
sorszolgáltató a véleménynyilvánításhoz fûzõdõ alkotmá-
nyos jog elvei szerint lehetõséget ad arra, hogy a megszó-
laló álláspontját ismertesse. Ez azonban nem járhat a sze-
mélyiséghez fûzõdõ jogok sérelmével, megfogalmazásá-
ban pedig nem lehet durva, illetve alkalmas arra, hogy más
becsületét vagy jó hírnevét sértse. Ha ez – különösen élõ
mûsorban – mégis elõfordulna, a mûsorszerkesztõnek ha-
ladéktalanul közölnie kell, hogy ez a megszólaló, nem pe-
dig a mûsorszolgáltató álláspontja.

4.8. Hír- és politikai mûsorokban a mûsorvezetõ saját
pártpolitikai kötõdését nem jelenítheti meg, saját vélemé-
nyét az elhangzott álláspontok mellett vagy ellen nem is-
mertetheti.

4.9. Bármely állásfoglalás vagy vélemény a szerkesztés
során nem változhat meg úgy, hogy ellentmondásban áll-
jon a megkérdezett álláspontjával.

4.10. Ha a hír- vagy politikai mûsorban tartalmi vagy
tárgyi tévedés hangzott el, azt a lehetõ leghamarabb ki kell
javítani a nézõ figyelmének erre történõ egyértelmû felhí-
vása mellett.

4.11. Politikai mûsorban a mûsorvezetõnek törekedni
kell arra, hogy a résztvevõk egymás emberi méltóságának
tiszteletben tartásával fejtsék ki véleményüket.

4.12. Helyreigazítást, illetve kifogást lehet közzétenni
az érintett kérelmére, illetve kötelezõ a közzététel akkor,
ha ezt jogerõs bírói ítélet vagy a Panaszbizottság határo-
zata elõírja.

5. Az anyanyelvi kultúra ápolásának követelményei
5.1. A szabályzat elõírásainak alkalmazása során a mû-

sorszolgáltató köteles a magyar nyelv helyes és pontos
használatára, kerülve az anyanyelvet rontó fordulatok, a
magyarul is kifejezhetõ idegen szavak indokolatlan és
gyakori használatát. Idegen nevek és szavak használatakor
a mûsorszolgáltató az adott nyelv fonetikai és kiejtési sza-
bályait veszik figyelembe, kivéve, ha a használt név vagy
kifejezés magyaros kiejtéssel került a köztudatba.

5.2. A mûsorvezetõknek figyelmet kell fordítaniuk arra,
hogy a megszólalókat – személyük sérelme nélkül – a ma-
gyar nyelv helyes használatára késztessék.

5.3. A mûsorszolgáltató köteles kerülni a durva, a trá-
gár, illetve a szeméremsértõ kifejezések alkalmazását.
Ezek használatára csak akkor kerülhet sor, ha a mûsor té-
mája vagy mondanivalója indokolja, és a helyette alkalma-
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zott hangjelzés e témával vagy mondanivalóval nem har-
monikus hatást eredményezne.

5.4. A mûsorszolgáltató a fõszerkesztõ útján anyanyelv-
védõ bizottságot hoz létre, a vételkörzetben társadalmi el-
ismertségre szert tett három személy felkérésével, akik fél-
évente értékelik a mûsorszolgáltató anyanyelvhasználatát.
Az értékelést a szerkesztõségi értekezleten ismertetni kell.
A bizottság tagjai feladatuk ellátásáért a mûsorszolgáltató
részérõl díjazásban nem részesíthetõek, véleményük füg-
getlenségének biztosítása érdekében.

6. A nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrája, életük be-
mutatásának követelményei

6.1. A mûsorszolgáltató – az erre szolgáló speciális mû-
soron kívül is – e szabályzat elõírásainak megfelelõen sok-
oldalúan és tárgyilagosan mutatja be a nemzeti és etnikai
kisebbségek életét, kultúráját és hagyományait. Ennek so-
rán a mûsorszolgáltató nem adhat helyt a nemzeti és etni-
kai kisebbségekre vonatkozó, a közgondolkodásban kiala-
kult negatív sztereotípiáknak.

6.2. A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó szemé-
lyeket a társadalmi élet különbözõ megnyilvánulásaiban
kell bemutatni, és tartózkodni kell attól, hogy a megjelení-
tés egyoldalú legyen, illetve hogy csak a kisebbség hagyo-
mányosan elfogadott szerepeiben történjék.

6.3. A nemzeti és etnikai kisebbségek bemutatásakor fi-
gyelmet kell fordítani arra, hogy hagyományaik, kultúrá-
juk és mûvészetük bemutatása megfelelõ súllyal kifejezés-
re jusson.

6.4. A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó szemé-
lyeknek akkor is joga van saját nyelvén megszólalni, ha a
magyar nyelvet egyébként érti és beszéli. Ebben az eset-
ben a mûsorszolgáltató kötelezettsége a tolmácsolás bizto-
sítása.

7. A kulturális, tudományos, világnézeti és vallási sokfé-
leség tárgyilagos bemutatása

7.1. A mûsorszolgáltató kulturális mûsoraiban törekszik
arra, hogy bemutassa a nemzeti és egyetemes mûvészet ér-
tékeit, valamennyi nézõi réteg érdeklõdésének figyelem-
bevételével.

7.2. A mûsorszolgáltató mûsoraiban népszerûsíti a mû-
vészeti alkotásokat és elõsegíti azok befogadását. A mû-
sorszolgáltató a kulturális értékek terjesztését úgy végzi,
hogy megkülönböztetést vagy kizárólagosságot nem al-
kalmazva, a nézõt a kulturális érték fontosságának elisme-
réséhez segítse hozzá.

7.3. A mûsorszolgáltató lehetõségeihez mérten beszá-
mol a tudomány eredményeirõl. Tudományos kérdésekben
biztosítani kell az eltérõ vélemények megjelenítését. Új tu-
dományos eredmények ismertetése a nézõben nem kelthet
megalapozatlan várakozást.

7.4. Általánosan még el nem fogadott tudományos ered-
mények közlésekor az ellentétes vélemények ismertetése
nem kerülhetõ el. Az eredmény bizonytalanságára a nézõ
figyelmét kifejezetten és egyértelmûen fel kell hívni.

7.5. A tudományos eredmények ismertetésekor a köz-
érthetõségre törekedni kell. Szükség esetén bármely tudo-
mányos kérdésben igénybe kell venni szakértõ személyek
vagy szervezetek segítségét.

7.6. Tudományos mûsor nem szolgáltatható a nézõ
egészségi állapotának közvetlen befolyásolása céljából, il-
letve e célra módszerek és eszközök nem ajánlhatók.

7.7. A mûsorszolgáltató felelõs azért, hogy világnézeti,
illetve vallási meggyõzõdését sértõ nézetek a mûsorban ne
hangozhassanak el.

7.8. A mûsorszolgáltató köteles a világnézeti és vallási
kérdésekben elfogultságtól mentesen ábrázolni a világné-
zetekre és vallásokra vonatkozó nézeteket. A mûsorszol-
gáltató mûsorában világnézeti vagy vallási propaganda
nem folytatható.

7.9. A mûsorszolgáltató kiegyensúlyozott lehetõséget
biztosít a Magyar Köztársaságban bejegyzett egyházak
hitéleti tevékenységének bemutatására. E tevékenység so-
rán az érintett egyház részére a mûsorszolgáltató konzultá-
ciós lehetõséget, illetve részvételt tesz lehetõvé.

7.10. A világnézeti, illetve vallási mûsorpolitikai néze-
tek népszerûsítésére nem szolgálhat, és nem irányulhat
más világnézet vagy vallás ellen.

7.11. A szertartások tartalmáért a mûsorszolgáltató nem
tartozik felelõsséggel. A szertartások és más egyházi ese-
mények közvetítése mûsorkörnyezetének kialakításakor
figyelembe kell venni a vallásos ember érzelmeit és a hit-
élet méltóságát.

7.12. Vallási vagy világnézeti tartalmú mûvészeti alko-
tás közzététele esetén – különösen, ha vitatott tartalmú al-
kotásról van szó – a vallásos vagy világnézeti tartalomra a
nézõ figyelmét fel kell hívni.

8. A megkülönböztetõ jelzéssel ellátott mûsorszámok
közzététele

8.1. A szabályzat alábbi meghatározásai szerint a
Vajszló TV mûsorszolgáltató a következõ mûsorszámokat
látja el megkülönböztetõ jelzésekkel és szöveges felveze-
téssel:

– reklámok,
– közérdekû közlemények és jótékonysági felhívás,
– politikai és választási hirdetések,
– kiskorúak számára nem ajánlott mûsorok,
– támogatott mûsorszámok,
– vallási és világnézeti mûsorok,
– kommentár és hírmagyarázat.
8.2. A reklámot a mûsortól elkülönítetten, azonosítható

szignállal kell közzétenni akkor is, ha az beszélgetés for-
májában hangzik el. A szignál minden esetben külön kon-
ferálással pótolható.

8.3. Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás
közzététele esetén mindig meg kell nevezni a közzétevõ
szervezet, illetve a közlemény forrását. A jótékonysági fel-
hívás reklámozásra nem használható.

8.4. A politikai és választási hirdetéseket a mûsortól el-
különítetten kell közzétenni, megjelölve a közzététel okát
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(országgyûlési vagy önkormányzati képviselõk válasz-
tása, népszavazás).

8.5. A közönség figyelmét külön fel kell hívni minden
olyan mûsorszámra, amely a kiskorú fejlõdését hátrányo-
san befolyásolhatja. A törvényben e körbe utalt mûsoro-
kon kívül a mûsorszolgáltató az ilyen mûsorszámok körét
maga határozhatja meg. Az ajánlott korhatár 12, 16 és
18 év. A korlátozásra a mûsorelõzetesekben, -ajánlókban
és -újságokban is utalni kell.

8.6. A támogatott mûsorszám támogatóját a közzétételt
közvetlenül megelõzõen, vagy azt követõen egyértelmûen
kell megnevezni. A megnevezés nem járhat együtt a támo-
gató reklámjával.

8.7. A vallási vagy világnézeti mûsorszámokat közvet-
lenül megelõzõen és azt követõen egyértelmûen tájékoz-
tatni kell a nézõt a mûsor jellegérõl. Szertartás vagy egyhá-
zi esemény közvetítésekor meg kell nevezni a tartalomért
felelõs egyházat.

8.8. Politikai tájékoztató- és hírmûsorokban a hírekhez
kommentárt, jegyzetet és magyarázatot e minõség megje-
lölésével, a szerzõ megnevezésével és a hírektõl megkü-
lönböztetetten kell közzétenni.

9. A kiskorúakra vonatkozó rendelkezések
9.1. A mûsorszolgáltató a kiskorúak szellemi és erkölcsi

fejlõdésére súlyosan ártalmas mûsorszámokat nem köz-
vetít.

9.2. A mûsorszolgáltató mûsoraival igyekszik segíteni a
kiskorúak szellemi, társadalmi és erkölcsi fejlõdését, a vi-
lág megismerését és pozitív magatartásminták kialaku-
lását.

9.3. A mûsorszolgáltató védi a kiskorúak személyiségi
jogait és emberi méltóságát. Ezen belül a mûsorszolgáltató
nem él vissza a kiskorú tapasztalatlanságával és nem hasz-
nálja ki azt, a kiskorút nem hozza nevetséges helyzetbe, és
nem teszi ki sem fizikai, sem lelki megpróbáltatásnak.
Gyermekkorú személy a mûsorban csak szülõje, törvényes
képviselõje vagy osztályfõnöke jóváhagyásával szólaltat-
ható meg.

9.4. Kiskorúak számára készült mûsorokban durva, sze-
méremsértõ kifejezés, illetve káromkodás nem használha-
tó, még hangjelzéssel történt helyettesítéssel sem.

9.5. Gyermekkorú személy szexuális helyzetben vagy
arra utaló körülmények között nem szerepeltethetõ. A rek-
lámok közzététele során a mûsorszolgáltató az alábbi sza-
bályok megtartására köteles:

– A reklámok (közvetlenül) erõszakosan nem beszélhe-
tik rá a kiskorúakat tapasztalatlanságuk és hiszékenységük
kihasználásával egy adott termék megvételére vagy szol-
gáltatás igénybevételére.

– A reklámok (közvetlenül) erõszakosan nem biztathat-
ják a kiskorúakat, hogy szüleiket vagy másokat rábeszélje-
nek arra, hogy egy adott terméket megvásároljanak vagy
szolgáltatást igénybe vegyenek, illetve nem tartalmazhat-
nak számukra közvetlen vásárlási ajánlatot.

– A reklámok nem használhatják ki azt a különleges
tiszteletet, amit a kiskorúak szüleikkel, tanáraikkal vagy
egyéb személyekkel kapcsolatban éreznek.

– A reklámok hanghatásokkal vagy más módon és indo-
kolatlanul nem mutathatnak kiskorúakat veszélyes helyze-
tekben.

– A reklámok nem válthatják ki a kiskorúakban, fiata-
lokban azt az érzést, hogy a reklámozott áru nélkül társaik-
nál alacsonyabb rendûek. Az ár feltüntetése – például a
„csak” szó használata – nem kelthet a kiskorúban elképze-
lést a termék tényleges értékét illetõen. A reklám nem utal-
hat arra, hogy a termék megvásárlása, a szolgáltatás igény-
bevétele minden család költségvetésébe belefér.

10. Reklámtevékenység, támogatás
10.1. A reklám nem élhet vissza a fogyasztó bizalmával,

nem használhatja ki tapasztalatlanságát vagy tudatlan-
ságát.

10.2. A reklám nem kelthet félelmet, nem dicsérheti fel
az erõszakos magatartást, az emberi és természeti környe-
zet károsítását, az állatok kínzását.

10.3. A reklám nem igazolhat hátrányos faji, vallási
vagy nembeli megkülönböztetést, ábrázolásmódja nem
sértheti az emberi méltóságot.

10.4. A reklám nem irányulhat nem kellõ mennyiségben
rendelkezésre álló árura, szolgáltatásra.

10.5. A reklám nem lehet túlzó, nem vezetheti félre, il-
letve tévesztheti meg a fogyasztót sem közvetve, sem köz-
vetlenül, különös tekintettel:

– a termék, szolgáltatás legfontosabb tulajdonságaira,
– az áru értékére és a ténylegesen fizetendõ teljes árra,
– a fizetés egyéb feltételeire,
– a szállításra, a cserére, a visszavételre, a javításra és a

karbantartásra,
– a garanciális feltételekre,
– a szerzõi jogokra és ipari tulajdonjogokra,
– a hivatalos minõsítésre,
– a jótékonysági célra fordítandó hányadra.
10.6. A reklám nem élhet vissza a mûszaki és tudomá-

nyos kutatási eredményekkel. A reklám nem tüntethet fel
tudományosan megalapozottnak olyan állításokat, melyek
nem azok. A reklámban szereplõ személyek nem kelthet-
nek olyan képzetet, hogy a terméket orvos ajánlja.

10.7. Az összehasonlításoknak bizonyítható tényen kell
alapulni, melyek független forrásból származnak.

10.8. A reklám nem ronthatja más termékek, cég vagy
személy hitelét.

10.9. A reklám nem mutathat be olyan személyt vagy tu-
lajdonát, aki erre elõzetesen nem adott engedélyt.

10.10. A reklám nem használhatja jogtalanul más cég,
vállalat vagy intézmény nevét, hanghatásokkal azok kez-
dõbetûit vagy emblémáját.

10.11. A reklám nem másolhatja le más reklámok általá-
nos megjelenését vagy részleteit olyan módon, hogy félre-
vezetõ legyen.
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10.12. A reklám csak magyar nyelvû lehet. Ez alól csak
a szlogen, illetve a reklámdal képez kivételt, azonban a
szlogent magyar nyelven is közölni kell.

10.13. A reklám nem tartalmazhat pornografikus szöve-
get, illetve nem szólhat öncélúan a szexualitásról. A rek-
lám nem használhat durva vagy a közízlést sértõ szavakat
és kifejezéseket.

10.14. Nemzeti ünnepek eseményeirõl, illetve egyházi
szertartásokról készített mûsorszámokat megelõzõen vagy
azt követõen reklám nem közölhetõ. Jelen szabályzat cél-
jai megvalósulása érdekében a Vajszló TV fõszerkesztõje
meghatározhat egyéb olyan mûsorszámokat és mûsoridõ-
ket is, amelyekben reklám nem tehetõ közzé.

10.15. A reklámszerzõdéseket vagy maga a mûsorszol-
gáltató, vagy az ezzel megbízott reklámügynökség köti
meg. Ha közzététel után jut a mûsorszolgáltató tudomásá-
ra, hogy a reklámot nem lehetett volna közvetíteni, köteles
haladéktalanul a reklám közvetítését megszüntetni.

10.16. A mûsor támogatója nem befolyásolhatja a mû-
sorszám tartalmát, illetve elhelyezését.

10.17. A támogatót a mûsorszám elõtt és az után egyér-
telmûen meg kell nevezni. A megnevezés reklámozásra
nem használható fel.

11. A közérdekû közlemények közzététele
11.1. A közérdekû közlemények forrását és hitelességét

a mûsorszolgáltató ellenõrizni köteles.
11.2. Állami vagy helyi önkormányzati feladatot ellátó

szervezet által közölni kívánt közérdekû közleményt a mû-
sorszolgáltató ingyenesen teszi közzé. Méltánylást érdem-
lõ ok esetén a természetes személy által közzétenni kívánt
közérdekû közlemény is ingyenes.

11.3. A közérdekû cél támogatására irányuló közérdekû
közleményt a mûsorszolgáltató térítés ellenében teszi
közzé. Térítésmentes közérdekû közlemény csak illetékes
személytõl és írásban fogadható el.

11.4. A közérdekû közlemény közzététele vagy bemon-
dó által történt felolvasással, vagy a technikai elõírások fi-
gyelembevételével készített hanganyag lejátszásával tör-
ténhet.

11.5. A közérdekû közleményt haladéktalanul, az átvé-
telétõl számított elsõ mûsorszámot megelõzõen közzé kell
tenni, ha a közzététel elmaradása az élet- és vagyonbizton-
ságot, társadalmi csoportok vagy személyek méltányol-
ható gazdasági érdekeit veszélyeztetné vagy károkozással
járna.

12. A mûsorkészítõk önállósága, függetlensége és fele-
lõssége

12.1. A mûsorszolgáltatónál munkavégzésre irányuló
jogviszonyban álló mûsorkészítõk tevékenységüket az ar-
ra vonatkozó jogszabályok és e szabályzat keretein belül
függetlenül végzik. A mûsorkészítõ a mûsorszolgáltató er-
re illetékes vezetõin kívül nem utasítható. A mûsorkészítõ-
nek joga van arra, hogy a jogszabályt sértõ vagy e szabály-
zattal ellentétes utasítás végrehajtását megtagadja. Az uta-

sítás megtagadásának okáról és körülményeirõl a mûsor-
szolgáltató illetékes vezetõje és a mûsorkészítõ által aláírt
jegyzõkönyvet kell haladéktalanul felvenni.

12.2. A felelõs szerkesztõ és a fõszerkesztõ mûsorérté-
kelése nem minõsül a mûsorkészítõi függetlenség megsér-
tésének. Abban az esetben, ha a mûsorértékelés a mûsor-
készítõ számára sérelmes, joga van azt írásban rögzíteni.

12.3. A mûsorkészítõ nem kötelezhetõ meggyõzõdésé-
vel vagy lelkiismeretével ellentétes tartalmú mûsorszám
készítésére vagy az abban való közremûködésre. Ebben az
esetben a mûsorkészítõnek joga van nevét a mûsorszámról
levétetni, ez azonban nem akadályozza meg a mûsor köz-
zétételét. A mûsorkészítõt megilleti a jogszabályok szerint
a szellemi alkotáshoz fûzõdõ jog védelme. Ennek szabá-
lyait a mûsorkészítõ foglalkoztatására irányuló szerzõdés-
ben rögzíteni kell.

12.4. A mûsorkészítõt alkotmányos jogainak gyakorlá-
sában a mûsorszolgáltató nem akadályozhatja meg. A mû-
sorkészítõt tevékenysége során megilleti a sajtóról szóló
1986. évi II. törvényben foglalt védelem.

12.5. A mûsorkészítõ tevékenysége során nem sértheti
az állampolgárok tájékozódásához fûzõdõ jogát, nem ve-
szélyeztetheti a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági ér-
dekeit és az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát.

12.6. A mûsorkészítõ fontos információkat nem hallgat-
hat el vitás esetben, különösen akkor, ha az információ
személyiségi jogokat sértene, erkölcsi vagy anyagi kárt
okozna; a mûsorkészítõ köteles konzultálni az illetékes ve-
zetõvel.

12.7. A mûsorkészítõ nem felelõs azokért a változtatá-
sokért, amelyeket tudta nélkül vagy tiltakozása ellenére
hajtottak végre mûsorán.

12.8. A mûsorkészítõ saját véleményét, meggyõzõdését
vagy elõítéleteit a mûsorban nem fejtheti ki, és nem kelthet
olyan benyomást, hogy az elhangzott álláspont a mûsor-
szolgáltató véleménye.

12.9. A mûsorkészítõnek a mûsorban való személyes
közremûködése során kerülnie kell az indulatos megnyil-
vánulásokat, illetve azt, hogy más indulatos megnyilvánu-
lásokat elfogadjon. A mûsorkészítõnek tiszteletben kell
tartania a mûsorban részt vevõk álláspontját, illetve sze-
mélyes megjelenését. A mûsorvezetõ nem tehet megjegy-
zést a mûsorban részt vevõk társadalmi helyzetére, testi
adottságaira, nevére, családi állapotára és nem használhat
olyan kifejezéseket vagy teremthet olyan helyzetet, amely-
ben a résztvevõk nevetségessé válnának vagy egyébként
megalázó helyzetbe kerülnének.

12.10. A mûsorkészítõ közvetlenül részt vehet a mûsor-
készítés elveinek alakításában, ehhez észrevételeket fûz-
het. Álláspontjuk kifejtésében a mûsorkészítõk egyenlõ
jogokat élveznek.

13. Összeférhetetlenségi és magatartási szabályok
13.1. A mûsorszolgáltató munkatársa minden, a mûsor-

szolgáltatóval bármely foglalkoztatási – így különösen:
munka-, a Polgári törvénykönyv alapján kialakított megbí-
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zási, vállalkozási – jogviszonyban álló, a mûsorfolyam el-
készítésében alkotói felelõsséggel közremûködõ személy.

13.2. A munkatársak sem magánéletükben, sem munka-
helyükön kívüli társadalmi életükben nem veszélyeztethe-
tik a mûsorszolgáltató jó hírnevét.

13.3. A 13.1. pont szerinti munkatárs nem lehet politikai
párt vagy mozgalom vezetõ tisztségviselõje. A hírekben és
a politikai mûsorokban szereplõ 13.1. pont szerinti munka-
társ politikai párt vagy mozgalom nevében közszereplést
nem vállalhat.

13.4. A munkatársak írott politikai sajtótermék szer-
kesztõi nem lehetnek. Abban az esetben, ha e tevékenység
nem veszélyezteti a mûsorszolgáltató pártatlanságra vo-
natkozó kötelezettségét, a mûsorszolgáltató vezetõje a te-
vékenységre írásban engedélyt adhat, amelyben szabá-
lyozni kell a tevékenységre vonatkozó részletes feltéte-
leket.

13.5. A mûsorszolgáltató telephelyein semmilyen párt-
tal, vagy politikai mozgalommal kapcsolatos tevékenység
nem folytatható, és ilyen célra helyiség nem adható bérbe.

13.6. Ha a munkatárs egyesület vagy nem politikai célra
létrejött társadalmi szervezet vezetõségi tagja, illetve ala-
pítvány kuratóriumi tagja, gazdálkodószervezet tulajdono-
sa vagy felügyelõ bizottságának tagja, ezen szervezetekre
vonatkozó mûsort nem készíthet.

13.7. Amennyiben a mûsorkészítõ országgyûlési vagy
önkormányzati képviselõ-jelöltséget vállal, ennek bejelen-
tésétõl a választás napjáig (két forduló esetén a számára
döntést hozó napig) a mûsorkészítésben nem vehet részt.
Ha a mûsorkészítõt országgyûlési vagy önkormányzati
képviselõvé megválasztják, mandátuma érvényessége ide-
jén politikai, közéleti vonatkozású mûsor készítésében
nem vehet részt.

13.8. A mûsorkészítõ más mûsorszolgáltatónál tevé-
kenységet csak a mûsorszolgáltató vezetõjének írásos en-
gedélyével végezhet.

13.9. A mûsorszolgáltató vezetõi, illetve azok közeli
hozzátartozói nem lehetnek vezetõ tisztségviselõi, tulajdo-
nosai és felügyelõbizottsági tagjai azon gazdálkodószer-
vezeteknek, amelyekkel a mûsorszolgáltató gazdasági cél-
ra irányuló szerzõdést köt.

13.10. A pénzügyi élet eseményeivel foglalkozó mûso-
rokban a mûsorkészítõ bennfentes információkat nem kö-
zölhet. A mûsorkészítõ csak a mûsorszolgáltató vezetõjé-
nek elõzetes engedélyével nyilatkozhat olyan pénzügyi
mûveletrõl, illetve értékpapírról, amelyben részt vett, illet-
ve amely a birtokában van.

13.11. A munkatársak ajándékot a szokásos ajándéktár-
gyakon kívül nem fogadhatnak el és támogatott mûsor-
szám bevételébõl, továbbá mûsorszámhoz kapcsolódó
reklámbevételbõl közvetlen nem részesülhetnek. Támoga-
tott mûsorszám mûsorkészítõje nem lehet a támogató gaz-
dálkodószervezet tulajdonosa, felelõs tisztségviselõje, fel-
ügyelõ bizottságának tagja és nem állhat a támogatóval
munkavégzésre irányuló jogviszonyban. Ezeket a rendel-

kezéseket alkalmazni kell a felsorolt személyek közeli
hozzátartozóira is.

13.12. A munkatársak magatartásukkal, viselkedésük-
kel és külsõ megjelenésükkel nem sérthetik a mûsorszol-
gáltató jó hírnevét.

13.13. A munkatárs nem hozhat nyilvánosságra olyan
adatot, amely a mûsorszolgáltató üzleti titokkörébe tarto-
zik. Az üzleti titok körét a munkatárs munkavégzésre irá-
nyuló szerzõdésében rögzíteni kell.

13.14. A mûsorkészítõnek mindig figyelembe kell azt
vennie, hogy a mûsorban megjelenõ személyek számára a
nyilvánosság nem természetes közeg, ezért törekednie kell
arra, hogy a szereplõ személy ilyen irányú feszültségét le-
vezesse. A mûsorban szereplõ személy tapasztalatlanságá-
val a mûsorkészítõ nem élhet vissza, különösen kiskorúak
és társadalmi szerepkörükben kiszolgáltatott személyek
esetében.

13.15. A mûsorkészítõ magatartásában nem tehet kü-
lönbséget a résztvevõk társadalmi helyzete között. Ezen
belül törekednie kell arra, hogy egyforma megszólításokat
alkalmazzon a szereplõk irányában, azok társadalmi hely-
zetétõl függetlenül. A megszólításokban a köznyelvben
szereplõ udvarias formákat kell használni, ideértve a sze-
replõ hivatali rangjával vagy foglalkozásával történõ meg-
szólítást. („X úr”, ,,X-né asszony”, „kisasszony”, „állam-
titkár úr”, „polgármester úr”, „tanár úr” stb.) A tegezõdést
lehetõség szerint kerülni kell. A mûsorkészítõ nem hasz-
nálhat bizalmas megszólításokat, illetve olyan megszólítá-
sokat, amelyek a szereplõ személy alárendelt társadalmi
helyzetére utalnak. Kiskorú személyt csak 14 éves kora
alatt lehet tegezni és keresztnevén szólítani.

13.16. Az ifjúság számára készült mûsorokban, ha a
mûsorkészítõk és szereplõk egy korosztályba tartoznak, a
tegezõdés és az ifjúságra jellemzõ bizalmas hangnem
használata megengedett.

13.17. A mûsorkészítõ külsõ megjelenésében kerülje a
szélsõségeket és ne utaljon saját anyagi helyzetére. A mû-
sorkészítõ öltözködésében lehetõség szerint alkalmazkod-
jék ahhoz a társadalmi közeghez, amelynek bemutatására a
mûsor irányul. A mûsorkészítõ külsõ megjelenésében is
kerülje fensõbbségének kifejezõdését.

13.18. A mûsorkészítõ ne hangsúlyozza a mûsor tárgyát
meghatározó társadalmi közegben való bennfentességét és
kerülje az ezekre vonatkozó, a nézõ által nem érthetõ kife-
jezések és fordulatok használatát.

14. A mûsorkészítés szakmai szabályai
14.1. A Vajszló TV közmûsor-szolgáltató feladata az,

hogy hitelesen, pontosan, tárgyilagosan, idõszerûen és ki-
egyensúlyozottan tájékoztasson az országban és a világ-
ban történt eseményekrõl, közvetítse a nemzeti és egyete-
mes kultúra és tudomány értékeit és eredményeit, biztosít-
son esélyegyenlõséget a társadalom tagjainak megnyilvá-
nulására, szolgálja a társadalom rétegeinek speciális igé-
nyeit és érdeklõdését.
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14.2. Ennek érdekében a mûsorszolgáltató színvonalas
elõkészítõ munkával és felkészülten közelít a mûsorszol-
gáltatásban elõadódó témákhoz, mellõzi az elõítéleteket, a
közhelyeket és sztereotípiákat.

14.3. A mûsorszolgáltató az általa elkövetett tévedést
azonnal ismerje el, és juttassa a nézõ tudomására. A mû-
sorszolgáltató a tudatos megtévesztés eszközeivel soha és
semmilyen körülmények között nem élhet, és az ebbõl
adódó kárt viselnie kell.

14.4. A mûsorszolgáltatónak tartózkodnia kell ellenõri-
zetlen tények, számok és adatok közlésétõl. Olyan közlés
esetén, amely az emberi életre vonatkozik – így balesetek,
tûzesetek, bûnügyek, terrorcselekmények stb. esetében –
az áldozatok megnevezése csak abban az esetben lehetsé-
ges, ha ez hivatalos megerõsítést nyert és az áldozat hozzá-
tartozói a közzétételhez hozzájárultak. Közismert szemé-
lyek esetében e rendelkezés alól kivételt lehet tenni.

14.5. Az erre hatáskörrel rendelkezõ állami szerv által
elrendelt hírzárlatot a mûsorszolgáltatónak tiszteletben
kell tartania, de a hírzárlat kimondását közölheti. Ha bár-
mely más tájékoztató eszköz útján a hírzárlat megsérül, az
ennek eredményeképpen nyilvánosságra került hírt a for-
rás megjelölésével közölni lehet.

14.6. A mûsorszolgáltatónak tiszteletben kell tartania az
ártatlanság vélelméhez fûzõdõ alkotmányos jogot. Ennek
értelmében a mûsorszolgáltató senkit nem nyilváníthat
bûncselekmény elkövetésében vétkes személlyé mindad-
dig, amíg annak bûnösségét jogerõs bírói ítélet meg nem
állapította. A mûsorszolgáltató legyen figyelemmel arra,
hogy a bûncselekmény lehetséges elkövetõjét a nyomozati
szakaszban „gyanúsítottként”, bírósági szakaszban „vád-
lottként” nevezze meg. A mûsorszolgáltató köteles tiszte-
letben tartani a sértett személyiségi jogait. Szexuális bûn-
cselekmények sértettjeinek nevét csak kifejezett írásos jó-
váhagyásuk esetén szabad közzétenni. Fiatalkorú sértett
nevének közzététele még akkor is tilos, ha ehhez szülõje
vagy törvényes képviselõje hozzájárulna.

14.7. Bûncselekménnyel gyanúsított személyek meg-
szólaltatása esetén a mûsorszolgáltatónak ügyelni kell ar-
ra, hogy a bûnelkövetés ne tûnhessék fel pozitív színben.
A bûncselekmények helyszínén készült hangfelvételek
közzétételét megelõzõen – amennyiben azok alkalmasak a
nézõ fizikai vagy érzelmi megrendülésének kiváltására –,
a következményre a nézõk figyelmét fel kell hívni.

14.8. A nemzeti, etnikai és egyéb kisebbségek, vallási
felekezetek, népek és nemzetek, mozgáskorlátozottak, fo-
gyatékosok, bármely korosztályhoz tartozó emberek meg-
nevezésekor nem hangozhat el olyan kifejezés, amely az
érintettekre nézve sértõ.

14.9. A mûsorszolgáltató – a kritikai tevékenység kivé-
telével – nem nyilváníthat véleményt más mûsorszolgálta-
tóról. A mûsorszolgáltató belsõ életérõi információt csak
akkor lehet közzétenni, ha az érinti a közéletet és számot
tarthat a nézõ érdeklõdésére. A mûsorszolgáltató nevében
nyilatkozó személyek körét a mûsorszolgáltató vezetõje
írásban határozza meg.

14.10. A szereplõket tájékoztatni kell arról, hogy a mû-
sornak mi a célja és ki lesz a többi szereplõ. Egyenes adás-
ban a szereplõkkel ismertetni kell az egyenes adás sajátos-
ságait és a szükséges viselkedési szabályokat. A felvétel a
szereplõ hozzájárulása nélkül nem használható fel, azon-
ban a szereplõ nem ellenõrizheti a részvételével készült
mûsorszámban más szereplõk által mondottakat. A felelõs
tisztséget betöltött személyt a mûsorkészítõ törvényben
foglalt tájékoztatási kötelezettségére figyelmeztetheti.

14.11. Rejtett kamerát és mikrofont kivételes esetben
szabad használni a mûsorszolgáltató vezetõjének írásos
engedélye mellett.

14.12. Névtelen, kép-, illetve hangtorzítást alkalmazó
közlést vagy felvételt csak akkor szabad közzétenni, ha azt
különösen súlyos társadalmi vagy személyes érdek indo-
kolja.

14.13. Ha a nézõ a mûsorban közvetlenül közölheti né-
zeteit, a telefonálók között válogatni nem szabad. Ebben
az esetben a mûsorvezetõnek kell ismertetnie a hívásokban
nem megnyilvánult álláspontokat.

14.14. A mûsorok szerkesztési folyamata a szereplõk
mondanivalóját nem módosíthatja. Utólag felvett kérdést
nem szabad a mûsorban olyan látszattal közölni, mintha az
a helyszínen hangzott volna el.

14.15. Titokvédelem körébe, illetve a személyes adatok
védelmére vonatkozó törvényben foglalt adatok tárgyába
esõ kérdésre a szereplõ személy a válaszadást megtagad-
hatja.

14.16. A szereplõ személyek magánéletére vonatkozó
kérdés csak akkor tehetõ fel, ha a kérdés feltevésébe a sze-
mély elõzetesen beleegyezett. Még ebben az esetben is
ügyelni kell arra, hogy a kérdés a jó ízlést, illetve a sze-
mély jó hírnevét, becsületét ne sértse.

14.17. Közvélemény-kutatási eredményeket és statiszti-
kákat mûsorban felhasználni csak pontosan, a forrás meg-
jelölésével és az adatok manipulálása nélkül szabad.

14.18. Archív anyag felhasználásakor egyértelmûen
meg kell jelölni annak idõtartamát, és tekintetbe kell azt
venni, hogy az archív anyagban szereplõ személyek állás-
pontjának megváltozása folytán jogaik és jogos érdekeik
ne sérüljenek.

15. A vételkörzet ellátásának irányelvei
15.1. A mûsorszolgáltató a reá vonatkozó távközlési ha-

tósági engedélyek alapján – a lehetõségeihez mért legma-
gasabb mûszaki színvonalon – szolgáltat mûsort a vétel-
körzetben élõ lakosság számára.

15.2. Mûszaki hiba esetén azonnal tájékoztatni kell a
nézõket a hibáról, annak okairól és várható idõtartamáról.
A nézõtõl minden esetben elnézést kell kérni. A mûsor-
szolgáltató mûsorait a jogszabályokban és a szabványok-
ban elõírt audiotechnikai színvonalon kell sugározni.

15.3. A mûsorszolgáltató együttmûködik a helyi önkor-
mányzattal, a mûsorszolgáltatás tartalmának arányossága
és sokszínûsége érdekében, továbbá jogszabályban elõírt
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kötelezettségének sérelme nélkül segítséget nyújt a helyi
nyilvánosság fórumainak megteremtéséhez.

15.4. A mûsorszolgáltató a nézõvel rendszeres kapcso-
latot tart. A kapcsolattartás közvetlen formáin kívül a mû-
sorszolgáltató rendszeresen nyilvánosságra hozza mûsor-
szerkezetét és a mûsorok tartalmát, továbbá mûsorismere-
tekkel és mûsorajánlatokkal segíti a nézõk választását.

15.5. A mûsorváltoztatás jogát a mûsorszolgáltató fenn-
tartja.

15.6. A mûsorral kapcsolatos nézõi panaszt közlõ leve-
lekre a mûsorszolgáltatónak válaszolni kell, és törekednie

kell arra, hogy hivatalos eljárásra az ügyben ne kerül-
jön sor.

15.7. A Vajszló TV részletes mûsorstruktúrája ezen
szabályzat mellékleteként annak elválaszthatatlan részét
képezi.

16. Hatályba léptetõ rendelkezések
A Vajszló TV jelen mûsorszolgáltatási szabályzata

2007. március 1-jétõl hatályos.

Sellye, 2007. február 27.
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2007. augusztus 9–14.)

(Azok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezõgazdasági ügyek napi intézésére
vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és elõtte csillag szerepel.)

A közösségi jogi aktusok világhálón (interneten) való térítésmentes elérhetõsége:
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=hu

208. 50. évfolyam L 208. szám (2007. augusztus 9.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 942/2007/EK rendelete (2007. augusztus 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 943/2007/EK rendelete (2007. augusztus 8.) a termelõknek fizetendõ minimum-
ár megállapításáról az aszalt szilva esetében, valamint az aszalt szilvára vonatkozó terme-
lési támogatás összegének meghatározásáról, a 2007/2008-as értékesítési kampányra vo-
natkozóan

A Bizottság 944/2007/EK rendelete (2007. augusztus 8.) a cukorágazat egyes termékeire az
1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítõ
importvámok összegének módosításáról

A Bizottság 945/2007/EK rendelete (2007. augusztus 8.) a bizonyos vámkontingensek és preferen-
ciális megállapodások alapján történõ cukortermék-behozatalra vonatkozó, 2007. július 30. és
augusztus 3. között kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható
meghatározásáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2007/553/EK:

* A Bizottság határozata (2007. augusztus 2.) a monokarbamid-dihidrogénszulfátnak és a di-
metipinnek a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról
és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról [az ér-
tesítés a C(2007) 3646. számú dokumentummal történt]1

1 EGT vonatkozású szöveg
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Egyéb jogi aktusok

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

* Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata 246/06/COL (2006. szeptember 6.) a Közösségbe
harmadik országból behozott élõ állatok és állati termékek állat-egészségügyi ellenõrzésére
jóváhagyott izlandi és norvégiai állat-egészségügyi határállomásoknak az EGT-megállapo-
dás I. melléklete I. fejezete 1.2. része 39. pontjában szereplõ jegyzékének módosításáról és a
2002. május 24-i 86/02/COL EFTA felügyeleti hatósági határozat hatályon kívül helyezé-
sérõl

Helyesbítések

* Helyesbítés az Európai Unió és Brunei közötti, Bruneinek az Európai Unió Acehben (Indo-
nézia) tevékenykedõ megfigyelõmissziójában (acehi megfigyelõmisszió – AMM) való rész-
vételére vonatkozó, levélváltás formájában létrejött megállapodáshoz (HL L 183., 2007.
7. 13.)

209. 50. évfolyam L 209. szám (2007. augusztus 9.)
Egyéb jogi aktusok

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

EGT-Vegyesbizottság

*Az EGT-Vegyesbizottság 1/2007 határozata (2007. április 27.) az EGT-megállapodás I. mel-
lékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 2/2007 határozata (2007. április 27.) az EGT-megállapodás I. mel-
lékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 3/2007 határozata (2007. április 27.) az EGT-megállapodás I. mel-
lékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 4/2007 határozata (2007. április 27.) az EGT-megállapodás I. (Ál-
lat- és növény-egészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok,
vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 5/2007 határozata (2007. április 27.) az EGT-megállapodás
II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 6/2007 határozata (2007. április 27.) az EGT-megállapodás
II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 7/2007 határozata (2007. április 27.) az EGT-megállapodás
II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 8/2007 határozata (2007. április 27.) az EGT-megállapodás
II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 9/2007 határozata (2007. április 27.) az EGT-megállapodás
II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 10/2007 határozata (2007. április 27.) az Európai Gazdasági Tér-
ségrõl szóló megállapodás II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és
tanúsítás) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 11/2007 határozata (2007. április 27.) az EGT-megállapodás
II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
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* Az EGT-Vegyesbizottság 12/2007 határozata (2007. április 27.) az EGT-megállapodás
II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 13/2007 határozata (2007. április 27.) az EGT-megállapodás
II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 14/2007 határozata (2007. április 27.) az EGT-megállapodás
II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 15/2007 határozata (2007. április 27.) az EGT-megállapodás
II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 16/2007 határozata (2007. április 27.) az EGT-megállapodás
II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 17/2007 határozata (2007. április 27.) az EGT-megállapodás
II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 18/2007 határozata (2007. április 27.) az EGT-megállapodás
II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 19/2007 határozata (2007. április 27.) az EGT-megállapodás
II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 20/2007 határozata (2007. április 27.) az EGT-megállapodás
IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) és XXII. mellékletének (Társasági jog) módosí-
tásáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 21/2007 határozata (2007. április 27.) az EGT-megállapodás
IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 22/2007 határozata (2007. április 27.) az EGT-megállapodás
XI. mellékletének (Távközlési szolgáltatások) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 23/2007 határozata (2007. április 27.) az EGT-megállapodás
XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 24/2007 határozata (2007. április 27.) az EGT-megállapodás
XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 25/2007 határozata (2007. április 27.) az EGT-megállapodás
XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 26/2007 határozata (2007. április 27.) az EGT-megállapodás
XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 27/2007 határozata (2007. április 27.) az EGT-megállapodás
XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 28/2007 határozata (2007. április 27.) az EGT-megállapodás
XV. mellékletének (Állami támogatás) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 29/2007 határozata (2007. április 27.) az EGT-megállapodás
XV. mellékletének (Állami támogatás) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 30/2007 határozata (2007. április 27.) az EGT-megállapodás
XVIII. mellékletének (Munkahelyi egészségvédelem és biztonság, munkajog, valamint nõk
és férfiak közötti egyenlõ bánásmód) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 31/2007 határozata (2007. április 27.) az EGT-megállapodás
XVIII. mellékletének (Munkahelyi egészségvédelem és biztonság, munkajog, valamint nõk
és férfiak közötti egyenlõ bánásmód) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 32/2007 határozata (2007. április 27.) az EGT-megállapodás
XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
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* Az EGT-Vegyesbizottság 33/2007 határozata (2007. április 27.) az EGT-megállapodás
XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 34/2007 határozata (2007. április 27.) az EGT-megállapodás
XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 35/2007 határozata (2007. április 27.) az EGT-megállapodás
XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 36/2007 határozata (2007. április 27.) az EGT-megállapodás
XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 37/2007 határozata (2007. április 27.) az EGT-megállapodás
XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 38/2007 határozata (2007. április 27.) az EGT-megállapodás
XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 39/2007 határozata (2007. április 27.) az EGT-megállapodás
I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 40/2007 határozata (2007. április 27.) az EGT-megállapodás
II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 41/2007 határozata (2007. április 27.) az EGT-megállapodás
II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 42/2007 határozata (2007. április 27.) az EGT-megállapodás
XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 43/2007 határozata (2007. április 27.) az EGT-megállapodás
XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 44/2007 határozata (2007. április 27.) az EGT-megállapodás
XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 45/2007 határozata (2007. április 27.) az EGT-megállapodás
XXII. mellékletének (Társasági jog) módosításáról

210. 50. évfolyam L 210. szám (2007. augusztus 10.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 946/2007/EK rendelete (2007. augusztus 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 947/2007/EK rendelete (2007. augusztus 9.) a további feldolgozás nélkül exportált fe-
hér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

A Bizottság 948/2007/EK rendelete (2007. augusztus 9.) a 900/2007/EK rendelet által elõírt folya-
matos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzí-
tésérõl

A Bizottság 949/2007/EK rendelete (2007. augusztus 9.) a 38/2007/EK rendelet által elõírt folya-
matos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzí-
tésérõl

A Bizottság 950/2007/EK rendelete (2007. augusztus 9.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásá-
val készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítésérõl
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* A Bizottság 951/2007/EK rendelete (2007. augusztus 9.) az európai szomszédsági és partner-
ségi támogatási eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról
szóló 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet keretében finanszírozott, hatá-
rokon átnyúló együttmûködési programok végrehajtási szabályainak megállapításáról

* A Bizottság 952/2007/EK rendelete (2007. augusztus 9.) egy bejegyzett megnevezésnek az ol-
talom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásából történõ törlésérõl
[Newcastle Brown Ale (OFJ)]

A Bizottság 953/2007/EK rendelete (2007. augusztus 9.) a további feldolgozás nélkül exportált szi-
rupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

A Bizottság 954/2007/EK rendelete (2007. augusztus 9.) a cukorágazatba tartozó, a Szerzõdés
I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérí-
tési ráta módosításáról

A Bizottság 955/2007/EK rendelete (2007. augusztus 9.) a Szerzõdés I. mellékletében nem szereplõ
áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megálla-
pításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2007/554/EK:

* A Bizottság határozata (2007. augusztus 9.) az egyesült királyságbeli ragadós száj- és kö-
römfájás elleni egyes védekezési intézkedésekrõl és a 2007/552/EK határozat hatályon kívül
helyezésérõl [az értesítés a C(2007) 3901. számú dokumentummal történt]1

211. 50. évfolyam L 211. szám (2007. augusztus 11.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 956/2007/EK rendelete (2007. augusztus 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 957/2007/EK rendelete (2007. augusztus 10.) a 712/2007/EK rendeletnek a tag-
állami intervenciós hivatalok birtokában lévõ gabonafélék közösségi piacon történõ vi-
szonteladására irányuló folyamatos pályázati eljárás tárgyát képezõ mennyiségek tekinte-
tében történõ módosításáról

* Az Európai Központi Bank 958/2007/EK rendelete (2007. július 27.) a befektetési alapok
eszközeirõl és kötelezettségeirõl szóló statisztikákról (EKB/2007/8)

1 EGT vonatkozású szöveg

2007/34. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1985

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2007:211:SOM:HU:HTML


212. 50. évfolyam L 212. szám (2007. augusztus 14.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 959/2007/EK rendelete (2007. augusztus 13.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2007/555/EK:

* A Bizottság határozata (2007. augusztus 1.) egyes lengyelországi húságazati létesítmények-
re vonatkozóan a 2003. évi csatlakozási okmány XII. melléklete B. függelékének módosítá-
sáról [az értesítés a C(2007) 3614. számú dokumentummal történt]1

2007/556/EK:

* A Bizottság határozata (2007. augusztus 1.) a Közösségben a baromfiknál elõforduló magas
patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési intézkedések-
rõl szóló 2006/415/EK határozat módosításáról [az értesítés a C(2007) 3696. számú doku-
mentummal történt]1

2007/557/EK:

* A Bizottság határozata (2007. augusztus 2.) a 852/2004/EK és a 853/2004/EK európai parla-
menti és tanácsi rendelet követelményeire tekintettel a nyerstej feldolgozólétesítményekbe
való szállítására és e nyerstej romániai feldolgozására vonatkozó egyes átmeneti intézkedé-
sek elfogadásáról szóló 2007/27/EK határozat módosításáról [az értesítés a C(2007) 3653.
számú dokumentummal történt]1

2007/558/EK:

* A Bizottság határozata (2007. augusztus 2.) a 92/452/EGK határozatnak egyes amerikai
egyesült államokbeli embriógyûjtõ és embrió-elõállító munkacsoportok tekintetében tör-
ténõ módosításáról [az értesítés a C(2007) 3655. számú dokumentummal történt]1

2007/559/EK:

* A Bizottság határozata (2007. augusztus 2.) a 2003/467/EK határozat Lengyelország egyes
közigazgatási egységeinek a szarvasmarhák enzootikus leukózisától hivatalosan mentessé
nyilvánításának tekintetében történõ módosításáról [az értesítés a C(2007) 3657. számú do-
kumentummal történt]1

1 EGT vonatkozású szöveg
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ AJÁNLATI FELHÍVÁSA
AZ ÖNKORMÁNYZATI JOGSZABÁLYTÁRRA

Felhívás helyi önkormányzatok rendeleteinek hatályosítására,

adatbázisban való kezelésére, megjelentetésére

1. A program célja:
Magyarországon az önkormányzati rendeleteket a helyi önkormányzatok a – Szervezeti és mûködési szabályzatban

meghatározott módon, a hivatalos lapjaikban, illetve a helyben szokásos módon hirdetik ki. E rendeletekrõl nincs szisz-
tematikus keresést lehetõvé tevõ nyilvántartás, sem országos sem pedig helyi adatbázisban nem ismerhetõk meg, nem
kereshetõk.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény értelmében a község, a város, a fõváros és kerületei, vala-
mint a megye önkormányzata (a továbbiakban: helyi önkormányzat) a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi érdekû köz-
ügyekben (a továbbiakban: helyi közügy) önállóan jár el. A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások
körében különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdál-
kodás, a vízrendezés és a csapadékvíz-elvezetés, a csatornázás, a köztemetõ fenntartása, a helyi közutak és közterületek
fenntartása, helyi tömegközlekedés, köztisztaság és a településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi tûzvédelemrõl,
közbiztonság helyi feladatairól; közremûködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodá-
ról, az alapfokú nevelésrõl, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról
való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közmûvelõdési, tudományos, mûvészeti tevékenység, sport támogatása; a
nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elõ-
segítése. E feladatok esetében a települési önkormányzat maga határozza meg – a lakosság igényei alapján, anyagi lehe-
tõségeitõl függõen –, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. A települési önkormányzat köteles gondos-
kodni az egészséges ivóvízellátásról, az óvodai nevelésrõl, az általános iskolai oktatásról és nevelésrõl, az egészségügyi
és a szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a köztemetõ fenntartásáról; köteles biztosítani a nemzeti
és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését. A települési önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság ön-
szervezõdõ közösségeinek a tevékenységét, együttmûködik e közösségekkel.

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. – mint az állami jogszabályok kiadója és hiteles forrása – fontosnak tartja, il-
letve üzleti szempontból is elõ kívánja segíteni, hogy a természetes személyek, gazdálkodó szervezetek, a civil szerve-
zetek az önkormányzati rendeletekhez is hozzáférjenek, azokat folyamatosan megismerhessék, alkalmazhassák és
követhessék.

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó a fenti jogszabályi rendelkezések végrehajtása érdekében a helyi önkormányzatok
által alkotott jogszabályok összegyûjtése, megismerhetõségének elõsegítése érdekében meghirdeti az „Önkormányzati
Rendeletek Jogszabálytára” programját, az alábbi feltételekkel.

2. A program szolgáltatási területei:
a) A helyi önkormányzati rendeletek kihirdetésére mindenki számára elérhetõ, az interneten is elektronikus formában

megjelentetett hivatalos lap-szolgáltatás alkalmazása. Az önkormányzat által már kiadott hivatalos lap kiadásának átvé-
tele és interneten történõ nyilvános közzététele [a továbbiakban: Helyi Hivatalos Lap Program (HLP)];

b) A helyi önkormányzat illetékességi területére vonatkozó helyi önkormányzati rendeletek összegyûjtése, hatályos
szövegének megállapítása, a hatályosított szöveg kereshetõ rendszerben történõ kezelése, a hatályos szövegrõl – a meg-
rendelõ kívánsága szerint – elektronikus szolgáltatás (CD, DVD, on-line módon) nyújtása [a továbbiakban: Önkor-
mányzati Jogszabálytár Program (ÖJP)];

c) A Magyar Hivatalos Jogszabálytár biztosításával az önkormányzat mûködési területére vonatkozó önkormányzati
rendeletekkel együtt a teljes magyar joganyag – kereshetõ módon történõ – nyilvános közzététele a Közlönykiadó által
biztosított Közigazgatási és Jogi Ügyfél-tájékoztatási Rendszer keretében mûködtetett érintõképernyõs kioszkon [a to-
vábbiakban: KOJÛR Terminál Program (KTP)].

3. A programban részt vevõ szervezetek:
a) A fõváros, a fõvárosi kerületek, a megyei jogú városok, a megyék, a városok, valamint többcélú kistérségi társulá-

sok (ha a kistérségben nem jött létre, ebben az esetben önkormányzati területfejlesztési társulások, kistérségi fejlesztési
tanácsok): – a 2/b)–c) pontokban foglalt területen;
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b) nagyközségek, községek – a 2/b) pontban foglalt területen;
c) az önkormányzati rendeletek kihirdetését lehetõvé tevõ, saját hivatalos lappal nem rendelkezõ önkormányzatok, to-

vábbá saját hivatalos lap kiadását végzõ önkormányzatok – a 2/a) pontban foglalt területen.

4. A program lebonyolításának szakaszai:

4.1. Jelentkezési (pályázati) szakasz:
Az ajánlattételhez a mellékelt törzs-adatlap, valamint – szükség szerint, az ajánlattételnek megfelelõen – az 1. és 2. és

3. számú mellékletek kitöltése szükséges:
– Ajánlattételi Törzs-adatlap
– 1. sz. Ajánlattételi Adatlap (HLP) a hivatalos lap programhoz (1. sz. melléklet)
– 2. sz. Ajánlattételi Adatlap (ÖJP) az önkormányzati jogszabálytár programhoz (2. sz. melléklet)
– 3. sz. Ajánlattételi Adatlap (KTP) az érintõképernyõs terminál mûködtetéséhez (3. sz. melléklet)
Az 1–3. mellékletek a www.mhk.hu honlapról 2007. augusztus 25. napjától letölthetõk.

4.2. Ajánlattételi határidõ és az ajánlatok elbírálása:

Területek
Ajánlattételi határidõ

(a nap 24 órájáig)
Ajánlatok elbírálásának

határideje
Program megvalósításának

várható kezdete

Helyi Hivatalos Lap 2007. szeptember 30. 2007. október 15. 2008. január 1-jétõl

Önkormányzati Jogszabálytár 2007. szeptember 30. 2007. október 15. 2007. november 1-jétõl

KÖJÜR Terminál 2007. szeptember 30. 2007. október 15. 2007. november 15-tõl

4.3. Tárgyalási és szerzõdéskötési szakasz:
A benyújtott ajánlatok esetében a Kiadó tárgyalást folytat ajánlattevõvel – a konkrét igénynek megfelelõ szolgáltatás

nyújtásáról, azok feltételeirõl – az ajánlatok elbírálásáig; majd a szolgáltatási szerzõdést a program megvalósításának
várható ideje elõtt az ajánlattevõvel megköti.

5. A program általános szerzõdési feltételei:

Általános rendelkezések
5.1. A program valamennyi területen legalább 5 évre szól. Ha a felek a program megszüntetését megelõzõ 3 hónap

elõtti idõben a megszûnésre vonatkozó szándékukat nem erõsítik meg, a program további 5 évre meghosszabbodik.
Amennyiben az ajánlattevõ a program megvalósítására állami szervhez pályázatot kíván benyújtani, ennek benyújtá-

sában, megvalósításában a Kiadó – felkérés esetén – részt vesz.

5.2. Helyi Hivatalos Lap Program (HLP)
5.2.1. A Kiadó az önkormányzati rendeletek kihirdetését – amely önkormányzatok hivatalos lappal nem rendelkez-

nek – az általa megjelentetett lapban ajánlja fel (a továbbiakban: rendeletek kihirdetésére szolgáló hivatalos lap).
Az önkormányzati rendeletnek e hivatalos lapban történõ kihirdetéséhez szükséges, hogy az önkormányzat Szervezeti

és Mûködési Szabályzatának megállapításáról szóló rendeletben az a Kiadó által közölt lap kerüljön meghatározásra
olyan hivatalos lapként, ahol az önkormányzat a rendeleteit kihirdeti. Az ajánlattételhez szükséges az errõl szóló elvi
nyilatkozat csatolása.

5.2.2. A Kiadó a rendeletek kihirdetésére szolgáló hivatalos lapot – illetve a lapban kihirdetett önkormányzati rendele-
tet is – elektronikus úton közzéteszi és a lap faximile változatához a hozzáférést – erre szolgáló mûszaki megoldással –
ingyenesen biztosítja.

5.2.3. A Kiadó a rendeletek kihirdetésére szolgáló hivatalos lapban (annak regionális, megyei vagy kistérségi kiadásá-
ban) az önkormányzati rendeletet annak megküldésétõl számított 8 napon kihirdetésként megjelenteti. Az önkormány-
zati rendelet Kiadóhoz történõ megérkezése és hatályba lépése között legalább 15 napnak kell lennie.

5.2.4. A Kiadó a rendeleteket tartalmazó hivatalos lapból 5 példányt díjmentesen biztosít.
A Kiadó vállalja, hogy abból a lapszámból, ahol az önkormányzat rendelete kihirdetésre kerül, az ajánlattevõ által

megrendelt példányszámot – külön díjazás ellenében – rendelkezésre bocsátja.
5.2.5. A programban való részvételhez szükséges a program tartama alatt a rendeletek kihirdetésére szolgáló hivatalos

lapnak a Kiadónál történõ legalább egy példányban történõ évenkénti elõfizetése.
A Kiadó a rendeletek kihirdetéséért külön közzétételi díjat nem számít fel.

1988 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/34. szám



A Kiadó az alapszolgáltatást kézirat-oldalanként az erre vonatkozó megállapodásban foglalt szolgáltatási díj ellené-
ben biztosítja.

5.2.6. A Kiadó vállalja az önkormányzat által a rendeletek kihirdetésére alapított vagy alkalmazott hivatalos lapnak a
kiadását, valamint nyomdai megjelentetését, továbbá a lap internetes közzétételét.

Ebben az esetben külön tárgyalás útján kerülnek meghatározásra – a példányszámtól és terjedelemtõl függõen – a
szolgáltatás mennyiségi és minõségi követelményei, feltételei.

5.3. Önkormányzati Jogszabálytár Program (ÖJP)
5.3.1. A Kiadó „Alapszolgáltatás”-ként a 2006. december 31-én hatályos, és azt követõen alkotott önkormányzati

rendeletek adatbázisban való kezelését és feldolgozását végzi el.
Az ajánlattevõ elvégzi az önkormányzati rendeletek
– nyilvántartását, adatbázisban történõ kezelését;
– az erre vonatkozó programmal a hatályosítását (egységes szerkezetbe történõ foglalását);
– visszakereshetõségi lehetõség biztosítását.
5.3.2. A Kiadó a hatályosított rendelek feldolgozását
– a 2006. december 31-ei hatályos joganyag szerinti lezárással; és azt követõen alkotott rendeletek hatályosításával;
– havi, negyedéves, féléves vagy éves rögzítéssel;
– on-line, CD vagy DVD rendelkezésre bocsátásával látja el.
5.3.3. A „Dokumentum +” szolgáltatásként a Kiadó vállalja
– a képviselõ-testület által hozott határozatok
– a képviselõ-testület által a határozatokkal elfogadott dokumentumok, szabályzatok,
– valamint a jegyzõ által kiadott utasítások, szabályzatok; intézkedések 5.3.1. pontban foglaltak szerinti feldolgozását.
A Kiadó – külön szolgáltatásként – az ajánlattevõ által meghatározott kereshetõségi funkciókat is kialakít.
5.3.4. A Kiadó „Internet+” elnevezéssel külön szolgáltatásként biztosítja, hogy a termék interneten is elérhetõ legyen

az ajánlattevõ által meghatározott személyi kör számára, az erre vonatkozó mûszaki megoldás alapján.
5.3.5. A létrehozott adatbázis és CD a Kiadó szellemi terméke.
A kiadó a létrehozott terméket saját üzleti kockázata terhére bármilyen formátumban, illetve módon külön is értéke-

sítheti.
A termék más által történõ továbbfejlesztéséhez, felhasználásához a Kiadó írásbeli hozzájárulása szükséges.
5.3.6. A kistérségi többcélú társulás a kistérség valamennyi településére kiterjedõen nyújthat be ajánlattételt.
E tekintetben lehetõség van ütemezett (részhatáridõkhöz kötött) területi (települési) kiterjesztésû elkészítésére is, va-

lamint a szolgáltatásnak a meghatározott településhez történõ kötésére.
5.3.7. A Kiadó alapszolgáltatásként ajánlattevõ részére – választása szerint – 10 CD (DVD)-t, vagy 25 munkahelyes

internetes elérést biztosít.
5.3.8. A kiadó a termék elkészítéséért egyszeri alapszolgáltatási díjat, továbbá a hatályosításért szoftverkövetési díjat

számít fel.

5.4. KOJÜR Terminál Program (KTP)
5.4.1. A terminál program alkalmazásának feltétele, hogy az ajánlattevõ az Önkormányzati Jogszabálytár Programot

megrendelje.
5.4.2. A Program keretében a Kiadó 1 db érintõképernyõs terminált telepít az ajánlattevõ által meghatározott, ügyfél-

forgalom számára nyitva álló közösségi térbe. A terminált az ajánlattevõ kezeli és felügyeli.
A terminálon a Kiadó a Magyar Hivatalos Jogszabálytár termékét helyezi el, amelyet legalább havonta frissít.
A terminálon modulként szolgáltatásra kerül – legkorábban a termináltelepítéstõl számított 1 éven belül, legkésõbb

2 éven belül (az ÖJP keretében kialakított önkormányzati jogszabálytár elkészültének idejére tekintettel) – az önkor-
mányzati jogszabálytár.

5.4.3. A terminál kihelyezése térítésmentes, azért a Kiadó bérleti díjat nem számít fel, az a szolgáltatás ideje alatt is a
Kiadó tulajdonát képezi.

Az ajánlattevõ viseli a mûködtetéssel kapcsolatban felmerülõ költségeket (elektromos energia, internet-elérhetõség).
A terminálkihelyezésnek feltétele, hogy az ajánlattevõ a Magyar Hivatalos Jogszabálytár terméknek legalább a

25 munkahelyes változatára on-line vagy DVD megrendeléssel rendelkezzen.
A terminál kihelyezését követõ mûködtetés éves feltétele, hogy az ajánlattevõ az évi szoftverkövetési díjat a szerzõdés

megkötésétõl számított 30 napon belül megfizesse.
5.4.4. A „Terminál+” program keretében a Kiadó – külön szolgáltatásként –
– a terminálon elhelyezi az EU Jogszabálytár (Terminál+1”) termékét;
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– kifejleszti és elhelyezi az önkormányzat, illetve hivatal kompetenciájába tartozó hatósági eljárások iratmintatárát
(Terminál+2”).

6. Az ajánlattétel benyújtása
Az ajánlattételi felhívás és mellékletei a www.mhk.hu honlapról letölthetõk.
A Törzs-adatlapot és a megpályázott témát érintõ ajánlattételi felhívást a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. címére

(1394 Budapest 62., Pf. 357, dr. Galambos Károly önkormányzati üzleti igazgató részére címezve) „Önkormányzati
Rendeletek Jogszabálytára” jelige feltüntetésével ajánlott, elsõbbségi küldeményként 2 példányban az ajánlattételi
határidõig kell feladni.

A programmal kapcsolatban Szalay Szilvia menedzser-asszisztensnél a 266-9290/359 mellék telefonszámon lehet
érdeklõdni.

Az ajánlatok benyújtását követõen kerül sor a tárgyalásos eljárásra.

Budapest, 2007. augusztus 21.
Dr. Kodela László s. k.,

elnök-vezérigazgató

Ajánlattételi Törzs-adatlap

Ajánlattevõ önkormányzat (kistérségi többcélú társulás,
kistérségi területfejlesztési tanács) neve
Ajánlattevõ törvényes képviselõjének neve
(aki a szolgáltatási szerzõdés aláírására jogosult):
Ajánlattevõ székhelye:
Ajánlattevõ törzskönyvi száma:
Ajánlattevõ bankszámlaszáma:
Ajánlattevõ címe:
Ajánlattevõ levelezési címe:
Ajánlattevõ elérhetõsége:

telefonszám:
fax:
e-mail:

Ajánlattevõ által benyújtott adatlapok száma:
HLP Igen Nem
ÖJP Igen Nem
KTP Igen Nem

Ajánlattevõnél a projektért felelõs személy
Neve:
Beosztása:
Elérhetõsége: (telefon):
Elérhetõsége: (e-mail):
A program tekintetében a számlázási név és cím megjelölése:

A fenti adatok helyességét igazolom.

……………………, 2007. ……………… hó ……… nap

……………………..…………………………
ajánlattevõ képviselõje
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CÉGHIRDETMÉNYEK

Felhívás vagyon értékesítésére

Az ÁFI Zrt. (Cg.: [01 10 041854]; 1055 Budapest, Szent
István krt. 1. I. em.) mint a Burkoland Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [11 09 011666]; 2800 Tatabá-
nya, Elõd vezér út 17/A) bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság alábbi va-
gyoni elemeit:

1. készlet: 31 000 db, különbözõ fajtájú csempe és járó-
lap.

A készlet irányára: 4 000 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 400 000 Ft.
A készlet listája elõzetes idõpont-egyeztetést követõen

megtekinthetõ.
A pályázaton való részvétel feltétele:
A pályázati ajánlatot magyar nyelven kettõs, zárt borí-

tékban, „BURKOLAND Kft. f. a. vételi ajánlat” megjelö-
léssel a felszámoló irodájában kell átadni (cím: 1055 Bu-
dapest, Szent István krt. 1.), jelen közlemény Cégközlöny-
ben való megjelenését (2007. augusztus 16.) követõ
15. nap legkésõbb 12 óráig, vagy postai úton eljuttatni az
1399 Budapest, Pf. 701/313 címre, úgy, hogy a küldemény
a megjelölt határidõig a felszámoló irodájába beérkezzen.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a benyújtás
idõpontjáig a pályázatban megjelölt bánatpénz átutalásra
kerüljön az ÁFI Zrt. HVB Bank Hungary Rt.-nél vezetett
10900035-00000002-96040018 számú számlájára.

Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási ha-
táridõtõl számított 40 napig fenntartja. Az ajánlatoknak
tartalmazniuk kell: a pályázó nevét, lakhelyét, székhelyét,
a megajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, a vé-
telár fedezetének igazolását.

A pályázatok bontására közjegyzõ jelenlétében kerül
sor. A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysá-
ga és a fizetési feltételek alapján bírálja el. A felszámoló
fenntartja a jogát, hogy a közel azonos ajánlattevõk között
ártárgyalást tartson. A teljes vételár kiegyenlítése az adás-
vételi szerzõdés létrejöttének, és a birtokbaadásnak is elõ-
feltétele.

A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pá-
lyázat esetén 8 napon belül visszafizetésre kerül.

A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelke-
zõk figyelmét, hogy elõvásárlási jogukat a pályázat be-
nyújtásának idõpontjáig írásban gyakorolhatják.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlatok hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja.

A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem válla-
lunk, beszámítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ kérhetõ
hétköznap 9 és 12 óra között a 302-3422-es telefonszá-
mon, felszámolóbiztos: Kozári Richárd.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (cégjegy-
zékszáma: [01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent István
krt. 1.) mint a Perfekt-Plusz Kft. „f. a.” (cégjegyzék-
szám: [20 09 063614]; 8360 Keszthely, Sopron u. 47.)
Zala Megyei Bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ alábbi vagyontárgyát:

1. Keszthely, belterület, hrsz.: 4405/35. alatti, beépített
terület, gazdasági épület megnevezésû 2858 m2 ingatlan.

Az ingatlan becsült értéke: 18 000 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 1 800 000 Ft.
A vevõnek vállalnia kell az esetlegesen felmerülõ kör-

nyezeti károk elhárítását.
Az ingatlanról készült értékbecslés a felszámoló irodá-

jában – elõzetes idõpont-egyeztetést követõen – megte-
kinthetõ.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megjelölt összegû bánatpénz befizetése az ÁFI Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Zrt., UniCredit Bank Rt.-nél ve-
zetett 10900035-00000002-96040018 számú bankszámlá-
jára történhet, legkésõbb a pályázat benyújtásának határ-
idejéig.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja.

– A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a
pályázó fõbb adatait, az ajánlott vételárat, a bánatpénz be-
fizetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.

– Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban, 2 pél-
dányban, „PERFEKT-PLUSZ Kft. – Pályázat” jeligével a
felszámolóbiztos, 1055 Budapest, Szent István körút 1.
szám alatti titkárságán kell benyújtani jelen közlemény
Cégközlönyben való megjelenését (2007. augusztus 16.)
követõ 15. napon legkésõbb 12 óráig, vagy postai úton el-
juttatni az 1399 Budapest, Pf. 701/313 címre úgy, hogy a
küldemény a megjelölt határidõig a felszámoló irodájába
beérkezzen.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között ártár-

gyalás keretében döntsön az eljárásra vonatkozó csõdtör-
vény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevéte-
lével,
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– a teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés
létrejöttének és a birtokbaadásnak is elõfeltétele,

– a jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy ezen szándékukat – jogosultságuk igazolása mellett –
a pályázat beadási határidejéig írásban jelentsék be.

A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem válla-
lunk, beszámítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ mun-
kanapokon 9–12 óra között a következõ helyszínen: 1055
Budapest, Szent István körút 1., Kozári Richárd, telefon:
06 (1) 302-3420.

A Seratus Vagyonértékelõ Rt. (Cg.: [01 10 041596];
1091 Budapest, Üllõi út 51.) mint az ALOHA 2002 Szol-
gáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (Cg.: [19 09 506522]; 8200 Veszprém, Vécsey u. 6.;
adószám: [12875221-2-19]) kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az ALOHA 2002 Kft. „f. a.” a Prikryl
Gyula és Prikryl Gyuláné magánszemélyekkel szemben
fennálló 7 500 000 Ft követelést.

Eladási árat felszámoló nem határoz meg, tekintettel
arra, hogy a követelés vitatott, az alátámasztó okiratok hiá-
nyosak, ezért annak behajthatósága kétséges.

A pályázati ajánlatokat kettõs zárt borítékban „ALOHA
2002 f. a. pályázat” megjelöléssel kell benyújtani, vagy tér-
tivevénnyel feladni a következõ címre: SERATUS Rt.
veszprémi irodája (8200 Veszprém, Rákóczi u. 5., Pf. 218).

A pályázatok benyújtási határideje: jelen hirdetmény
Cégközlönyben való közzétételétõl (2007. augusztus 16.)
számított 15. nap 13 óra.

A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó adatait (név, székhely, cégjegyzékszám,

adószám, magánszemélynél személyi adatok közlése),
– a megajánlott nettó vételárat,
– az ajánlattevõ nyilatkozatát arról, hogy vételi ajánla-

tát a benyújtási határidõtõl számított 30 napig fenntartja.
A pályázatok bontására a benyújtási határidõt követõ

8 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyúj-
tási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló a pályá-
zatokat értékeli, egyben felszólítja a nyertes ajánlattevõt
az adásvételi szerzõdés megkötésére. A pályázatok elbírá-
lása során a felszámoló elõnyben részesíti azon pályázót,
aki vállalja az azonnali készpénzfizetést. Az elõvásárlásra
jogosultak elõvásárlási szándékukat, a pályázat benyújtá-
sának határidejéig írásban jelenthetik be a felszámolónál,
ez után a felszámoló nem veszi figyelembe a jogosultsá-
gukat.

A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról dönt-
sön,

– a megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában
legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázók között nyilvános ár-
tárgyalást tartson.

Az érvényes pályázat feltétele pályázat esetén
– 50 000 Ft (ötvenezer forint) bánatpénz befizetése az

ALOHA 2002 Kft. „f. a.” pénztárába.
További felvilágosítást nyújt Latorczai János felszámoló

[8200 Veszprém, Rákóczi u. 5.; tel.: 06 (88) 405-380].

A KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
(Cg.: [01 09 364827]; 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 6–8.;
vagyonrendezõ: Varsányi István) mint a BARREL Üzem-
anyagtöltõ- és Szolgáltató Bt. (Cg.: [01 06 013165];
1048 Budapest, Farkaserdõ u. 3. fszt. 2.) Fõvárosi Bíróság
által kijelölt vagyonrendezõje

nyilvános pályázaton

meghirdeti a törlés folytán megszûnt gazdálkodó szervezet
tulajdonát képezõ gépjármûveket, amelyre vételi ajánlatok
benyújtását várja.

Az együttes értékesítésre felajánlott gépjármûvek adatai:
– Scania P112 MGX2 típusú gépjármû (tartálykocsi) és

610–790 típusú 167 alvázszámú pótkocsi, amelyek
1994-ben kerültek forgalomba helyezésre, de jelenleg
üzemképtelenek és forgalomból kivont, hatóság által le-
foglalt állapotban vannak 2005 óta.

A meghirdetett gépjármûvek vételára: 1 200 000 Ft.
Az ajánlattevõk egyösszegû fizetési ajánlatot nyújthat-

nak be.
Fizetési feltétel: az adásvételi szerzõdés megkötésével

egyidejûleg átutalással történhet meg a vételár teljes ki-
egyenlítése.

A pályázat benyújtásának módja és ideje: a Cégköz-
lönyben való megjelenést (2007. augusztus 16.) követõ
15. napon 13 óráig beérkezõen, kettõs, zárt borítékban a
KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.,
1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 6–8. sz. alatti címére,
100 000 Ft bánatpénz megfizetése mellett. A belsõ zárt bo-
rítékra fel kell tüntetni „BARREL Bt. vagyonrendezési pá-
lyázat”. A 10% összegû bánatpénzt a KVANTÁL Kft.
11644006-04460601-44000007 sz. számlájára, „BAR-
REL Bt. bánatpénz.” megjelöléssel kell átutalni, és az át-
utalásról szóló igazolást (másolatát), a pályázathoz csa-
tolni kell.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi ada-
tait, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
aláírási címpéldányt.

1992 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/34. szám



Az elõvásárlásra jogosult jogát a pályázat során gyako-
rolhatja oly módon, hogy a leadási határidõig írásban beje-
lenti ezen igényét.

A vevõ a tulajdonjogot késõbb a vagyonrendezési eljá-
rást lezáró jogerõs bírósági végzés alapján szerezheti meg,
és ezt követõen feladatát képezi a gépjármûvek forgalom-
ba helyezése. Eladó kellékszavatosságot nem vállal.

A benyújtott pályázatok felbontására közjegyzõ jelenlé-
tében, a beadási határidõt követõ 8 napon belül kerül sor,
az elbírálása a bontást követõ 10 napon belül történik.
A bánatpénz beszámít a vételárba, a visszafizetendõ bánat-
pénz az elbírálást követõ napon kerül átutalásra.

A vagyonrendezõ fenntartja magának a jogot arra, hogy
a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelen-
nek nyilvánítsa.

További felvilágosítást ad: a vagyonrendezõ képvisele-
tében Sziki Tibor, tel.: 06 (20) 207-9953.

A CASH & LIMES Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 043611]; 1064 Budapest, Cházár András u. 9.;
szegedi irodája: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13. II. 7.) mint a
SIKK-MODELL Konfekcióipari Kft. „f. a.” (Cg.:
[06 09 007781]; 6900 Makó, Vásárhelyi u. 65.; felszámo-
lóbiztos: dr. Bényi Tamás) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós cég alábbi vagyonát.
1 000 000 Ft értékû követelését, mely követelés kifeje-

zetten bizonytalan megtérülésû.
Irányár Bruttó: 300 000 Ft.
Bánatpénz: 100 000 Ft.
A pályázatokat zárt borítékban a felszámoló 6720 Sze-

ged, Kölcsey u. 13. II. 7. szám alatti irodájába kell benyúj-
tani a jelen pályázat Cégközlönyben való közzétételét
(2007. augusztus 16.) követõ 15. nap 12 óráig.

A borítékot a pályázóra utalás nélkül „SIKK-MODELL
Kft. f. a.” megjelöléssel kell benyújtani.

A pályázatok bontása – közjegyzõ jelenlétében – a pá-
lyázati határidõt követõ 8 napon belül történik, melynek
eredményérõl a felszámoló minden pályázót írásban érte-
sít, a nyertes pályázó az általa ajánlott vételár bánatpénzen
felüli összegét a szerzõdéskötéssel egyidejûleg készpénz-
ben köteles megfizetni.

Megfelelõ ajánlat hiányában a felszámoló a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítja.

Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlat-
tevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melyrõl az
érdekelteket a felszámoló értesíti.

A bánatpénzt a „SIKK-MODELL Kft. f. a. bánatpénz”
megjelöléssel a felszámoló szegedi irodájának pénztárába
kell befizetni.

A befizetést a pályázónak igazolni kell, a pályázat be-
nyújtásakor.

A nyertes pályázó által befizetett bánatpénz a vételárba
beszámít, de visszalépés esetén annak visszafizetése nem
követelhetõ. A többi ajánlattevõ által befizetett bánatpénz
visszautalásra kerül.

Nem jár vissza a bánatpénz, ha az ajánlattevõ az ajánla-
tot az ajánlati kötöttség tartama alatt visszavonja. Az aján-
lati kötöttség a benyújtási határidõtõl számított 15 nap.

További információk munkanapokon dr. Bényi Tamás
felszámolóbiztostól szerezhetõk be a 06 (62) 541-220-as
telefonszámon.

Az EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 269955]; 1054 Budapest, Honvéd u. 8. I. 2.) a Fõvá-
rosi Bíróság mint Cégbíróság Cgt. 01-06-000717/12. szá-
mú végzésben kijelölt TWINSEC Vagyonvédelmi és
Szolgáltató Bt. „v. a.” (Cg.: [01 06 741654]; 1149 Buda-
pest, Nagy Lajos király útja 139. fszt. 3.) végelszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a végelszámolás alatt álló társa-
ság tulajdonát képezõ alábbi gépkocsit:

CHZ-174 forgalmi rendszámú, OPEL OMEGA CD 2.0
típusú személygépkocsi. Gyártási éve: 1989.

Mûszaki érvényessége: 2008. március 22., zöldkártya
érv.: 2008. április 23.

A gépkocsi üzemképes, a karosszéria erõsen sérült.
Becsérték: 350 000 Ft + áfa, bánatpénz: 42 000 Ft.
Pályázatokat a végelszámoló postacímére (1396 Buda-

pest 62, Pf. 464), vagy személyesen az EXEREM Kft.,
1042 Budapest, Árpád út 57–59. I. emeleten lévõ irodájá-
ban kell benyújtani a Cégközlönyben való közzétételtõl
(2007. augusztus 16.) számított 15. nap 12 óráig. A pályá-
zati borítékra kérjük ráírni: „TWINSEC Bt. v. a. pályázat”
jeligét. A pályázat bontására a pályázati határidõ lejáratát
követõ 8 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A pályázat elbírálása és a pályázók értesítése a pályázat
bontását követõ 8 napon belül történik meg.

Elõvételi jogosultak e pályázat keretében gyakorolhat-
ják elõvételi jogukat bejelentkezésük után a kialakult vé-
telár ismeretében tett felhívást követõen.

A pályázaton az vehet részt:
– aki a „TWINSEC Bt. v. a. bánatpénz” közleménnyel,

a megjelölt összegû bánatpénzt, az EXEREM Kft. Citi-
bank Rt.-nél vezetett 10800014-60000006-10175082 szá-
mú számlára, a banki átutalási napokat is figyelembe véve
befizette úgy, hogy az legkésõbb a pályázati határidõ lejár-
takor minden kétséget kizáróan igazolva legyen. A bá-
natpénz a felszámolás alatt álló társaság pénztárába
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(EXEREM Kft. 1042 Budapest, Árpád út 57–59. I. em.)
készpénzben is befizethetõ,

– aki legalább 60 napi ajánlati kötöttséget, és
– a kialakult vételár megfizetésére 8 banki napon belüli

teljesítést vállal.
A végelszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiá-

nyában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályáza-
tot írhat ki. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az
ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor,
amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõ-
zõen a résztvevõkkel a végelszámoló ismerteti. A pályá-
zati kiírásban szereplõ vagyontárgyak elõzetes egyeztetés
után tekinthetõek meg. A pályázattal kapcsolatban további
részletes információkat Koczka Péter végelszámoló-biztos
a 06 (1) 312-1265-ös telefonszámon ad.

Az ALEXANDER & Co. Gazdasági Szaktanácsadó Kft.
(Cg.: [01 09 709122]; 1042 Budapest, Árpád út 57–59.)
mint a Fõvárosi Bíróság 19. Fpk. 01-07-001398. sz. vég-
zésben kijelölt HIRONA Kötõipari Bt. „f. a.” (Cg.:
[01 06 215111]; 1038 Budapest, Óbor u. 4.) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ:

– Budapest III. ker., belterület 18910/106/1/17. hrsz.-ú
(természetben: 1031 Budapest, Zab u. 10. szám alatt fek-
võ) 1/2 tulajdoni hányadú, összesen 21 m2 alapterületû
mûhely megnevezésû ingatlant.

Az ingatlan becsértéke: bruttó 1 250 000 Ft.
Az ingatlanért kellékszavatosságot a felszámoló nem

vállal. Beszámítással élni nem lehet. Az esetleges elõvá-
sárlási jogosultak elõvásárlási jogukat a jelen pályázaton
belül gyakorolhatják.

A pályázatokat a felszámoló postacímére (1396 Buda-
pest, 62. Pf. 464), vagy a felszámoló székhelyére (1054
Budapest, Honvéd u. 8.) kell benyújtani a Cégközlönyben
való közzétételtõl (2007. augusztus 16.) számított 15 na-
pon belül. A pályázati borítékra kérjük ráírni: „HIRONA
Bt. f. a. pályázat” jeligét. A pályázatok bontására a jelen
közzétételt követõ 15 nap eltelte után közjegyzõ jelenlété-
ben kerül sor.

A pályázaton az vehet részt:
– aki pályázatát a fenti határidõben és jeligével a fel-

számolóhoz eljuttatta, amely a szükséges igazolásokat tar-
talmazza, továbbá

– aki a becsérték 10%-át mint bánatpénzt az
ALEXANDER & Co. Kft.-nek a (Budapest Bank Rt.-nél
vezetett 10103173-49893900-01000001 sz. bankszámlá-
jára átutalással, vagy a 1054 Budapest, Honvéd u. 8. sz.
alatti székhelyen lévõ házipénztárba) befizette úgy, hogy

az legkésõbb a pályázat bontásakor minden kétséget ki-
záróan igazolva legyen;

– aki legalább 60 napi ajánlati kötöttséget vállal;
– aki a kialakult vételár megfizetésére, a szerzõdés

megkötését követõen 8 banki napon belüli teljesítést
vállal.

A felszámoló a pályázatokat a jelen közzétételt követõ
30 napon belül bírálja el, s egyben azt – megfelelõ ajánlat
hiányában – eredménytelenné nyilváníthatja, és új pályá-
zatot írhat ki. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén
az ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor,
amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõ-
zõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti. A pályázattal
kapcsolatban további információk szerezhetõk: Papp
Zsuzsanna felszámolóbiztostól a 06 (1) 428-1061-es tele-
fonszámon.

A Pátria Consult Zrt. (Cg.: [01 10 044933]; 1034 Buda-
pest, Seregély u. 13.) mint a DEKORCENTER Tervezõ,
Kivitelezõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.”
(Cg.: [07 09 009494]; 2400 Dunaújváros, Vasmû út 12.)
felszámolója

pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ alábbi ingóságokat:

1. Számítástechnikai gépek, irodatechnikai, egyéb gé-
pek.

Irányár: 630 000 Ft + áfa.
2. Irodabútorok.
Irányár: 90 000 Ft + áfa.
3. Dekorációs készlet.
Irányár: 600 000 Ft + áfa.
4. Rágótartó.
Irányár: 2 000 000 Ft + áfa.
A felsorolt eszközöket, készletet a felszámoló elsõdle-

gesen együttesen kívánja értékesíteni.
Az eszközök elõzetesen telefonon egyeztetett idõpont-

ban [tel.: 06 (1) 388-8101; Merkné Karámos Ágnes] te-
kinthetõk meg.

Az eszközökre a kellékszavatosságot a felszámoló ki-
zárja.

A pályázatokat 1 példányban, magyar nyelven, zárt bo-
rítékban, „DEKORCENTER Kft. f. a. pályázat” megjelö-
léssel, a pályázóra történõ utalás nélkül

2007. szeptember 3-án 12 óráig

történõ beérkezési idõpontig a felszámoló, 1034 Budapest,
Seregély u. 13. szám alatti székhelyére postai úton, vagy
személyesen lehet benyújtani.
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A személyesen benyújtott pályázat átvételérõl a felszá-
moló igazolást állít ki.

A pályázat bontására a benyújtásra megadott határidõtõl
számított 8 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor.

A pályázatnak elsõdlegesen tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, címét, adatait, telefon/fax elérhetõ-

ségét, gazdálkodó szervezet esetében 30 napnál nem ré-
gebbi cégkivonatot, az aláírásra jogosult(ak) aláírási cím-
példányát, magánszemély pályázó adóazonosító számát,

– a megajánlott áfa nélküli vételárat,
– a pályázat benyújtásának határidejétõl számított

60 napi idõtartamra ajánlati kötöttség vállalását,
– a fizetési feltételeket,
– kötelezettségvállalást arra, hogy a pályázat megnye-

rése esetén a vételárat átutalással az adásvételi szerzõdés-
ben foglaltak szerint forintban megfizeti,

– a pályázni kívánt eszközökre 500 000 Ft bánatpénz
címén az adós Pátria Consult Zrt. (1034 Budapest, Sere-
gély u. 13.) irodájában lévõ pénztárába történõ befizetésé-
nek igazolását.

A bánatpénz az eredményesen pályázó esetében a vétel-
árba beszámítást nyer. Sikertelen pályázat esetén a pályázó
a bánatpénzt a felszámoló irodájában veheti fel.

A legmagasabb vételárat ajánló érvényesen pályázó és
azon érvényes pályázatot benyújtók között, akiknél az
ajánlati ár a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszá-
moló a pályázatok felbontását követõ 10 napon belül nyil-
vános ártárgyalást tart.

Követelés beszámítására lehetõség nincs.
A felszámolási eljárás lefolytatására a hatályos 1991.

évi IL. tv. rendelkezései az irányadóak.
A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat arra,

hogy elõvásárlási szándékukat a pályázat benyújtásának
határidejéig írásban jelentsék be ezen jogukat igazoló ok-
iratok másolatával, és a véglegesen kialakult vételár isme-
retében elõvásárlási jogukat a hatályos Cstv.-ben foglaltak
szerint gyakorolhatják.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályá-
zatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek
nyilvánítsa.

További felvilágosítást ad Merkné Karámos Ágnes fel-
számolóbiztos a 06 (1) 388-8101-es telefonszámon.

A KERSZI Zrt. (Cg.: [01 10 041640]; 1135 Budapest,
Csata u. 11.) mint a Fõvárosi Bíróság által 2. Fpk.
01-2007-000038/4. végzéssel a TEXPORT TRADE Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.:
[01 09 675911]; 1203 Budapest, Ady E. u. 82. III. 3.)
kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

keretében meghirdeti a felszámolás alatt lévõ kft. tulajdo-
nában lévõ alábbi készletet:

A készleten lévõ áru adatai:
116 200 kg (6835 db zsák) angol importból származó

szortírozott használt ruha.
Irányár: 23 240 000 Ft + áfa.

A pályázat benyújtásának határideje:

2007. szeptember 4. 9 óra.

A pályázat benyújtásának helye: KERSZI Zrt., 1135
Budapest, Csata u. 11. mfszt. 7.

A pályázat bontásának helyszíne: KERSZI Zrt., 1135
Budapest, Csata u. 11. mfszt. 7.

A pályázat bontásának ideje: 2007. szeptember 4. 10 óra.
A pályázati bánatpénz: a bruttó irányár 5%-a, melyet a

TEXPORT TRADE Kft. „f. a.” pénztárába, vagy a
KERSZI Zrt. erre a célra elkülönített bankszámlájára (Pilis
Park Kft. „f. a.” bánatpénz megjegyzéssel) kérjük befi-
zetni: K & H Bank Nyrt. 10200964-20213431-00000000.

A megvásárlásra felkínált készletért kellékszavatossá-
got nem vállalunk.

A vagyontárgy megtekinthetõ a felszámolóval történt
elõzetes egyeztetést követõen.

A vevõ köteles a teljes vételárat 15 napon belül megkö-
tendõ adásvételi szerzõdésben meghatározottak szerint
megfizetni. Ha ezt a vevõ elmulasztja, a bánatpénz össze-
gét elveszti.

A nyertes pályázat esetén a bánatpénz összege a vételár-
ba beszámít, a többi pályázó részére visszafizetésre kerül.

A készlet birtokba és tulajdonba adására a teljes vételár-
nak a szerzõdés szerinti megfizetése esetén kerül sor.

A pályázaton való részvétel feltételei:
– A pályázó adatait, a vételárat és a fizetési feltételeket

tartalmazó írásbeli ajánlat benyújtása.
– A pályázaton részt vevõ jogi személynek cégkivonat-

tal és az eljárásra való jogosultságát igazoló okirattal kell
rendelkeznie.

– A vevõnek igazolnia kell továbbá, hogy a vételár erre
a célra rendelkezésre áll.

– A bánatpénz megfizetésének igazolása.
– Az eladó kellékszavatossága, illetve garanciája teljes

körû kizárására vonatkozó írásbeli tudomásulvételének
nyilatkozata.

– Az ajánlati kötöttség vállalásának idõpontját tartal-
mazó nyilatkozat.

– A pályázat során elõnyben részesül, aki a készletet
egyszerre, egy összegben kívánja megvásárolni.

A pályázatok bontására közjegyzõ jelenlétében kerül
sor, melyrõl jegyzõkönyv készül.

A pályázat eredményének kihirdetésére, a pályázat elbí-
rálásának helyszínén, ugyanaznap 11 órai kezdettel kerül
sor. Ha több megfelelõ – egymástól 10% mértéknél nem na-
gyobb eltérést mutató – pályázat érkezik, a felszámoló a pá-
lyázók között nyilvános ártárgyalást tart.

A felszámoló fenntartja jogát, hogy megfelelõ ajánlat
hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
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Az elõvásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános pályá-
zat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a végle-
gesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról
nyilatkozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása ér-
dekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét ar-
ra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályá-
zatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.

További felvilágosítást ad: Atillásné Kun Zsuzsanna
felszámoló, tel.: 06 (1) 239-4940.

A Decima Felszámoló Kft. (cégjegyzékszám:
[01 09 878016]; 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A I. 3.)
mint a BINDER Szerelõipari és Kereskedõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.: [05 09 002194]; 3508
Miskolc, Sütõ J. u. 40.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Bíróság 8. Fpk. 05-06-000805. sz. határozatával kirendelt
felszámolója (felszámolóbiztos: dr. Makó Péter)

nyilvános pályázat

útján értékesíti a BINDER Kft. „f. a.” tulajdonában álló
Hyundai HI VAN típusú 2005-ös évjáratú gépjármûvet.
A gépjármû több helyen sérült. A gépjármû irányára
1 900 000 Ft. A gépjármûre az pályázhat, aki 300 000 Ft
pályázati biztosítékot legkésõbb a pályázatok benyújtására
meghatározott határidõn belül a felszámoló Erste Banknál
vezetett: 11640002-07984101-40000006 sz. letéti szám-
lán elhelyezi és ezt igazolja. A biztosíték összege a vétel-
árba beszámít, sikertelen pályázat esetén 8 banki napon
belül kamatmentesen visszautalásra kerül.

Kapcsolatfelvétel dr. Makó Péter jogi képviselõvel, tel.:
06 (46) 508-391.

A pályázatokat kettõs zárt borítékban, feladóvevénnyel
az alábbi címre kérjük eljuttatni: Decima Felszámoló Kft.,
3530 Miskolc, Pf. 540; „BINDER pályázat”. A pályázat-
nak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, címét, gazdál-
kodó szervezet esetén a hatályos cégkivonatot, a cégjegy-
zésre jogosult személy aláírási címpéldányát, az ajánlati
ár, az esetleges ajánlati kötöttség idejét.

A követelésre vonatkozó pályázat benyújtásának határ-
ideje jelen hirdetmény Cégközlönyben való megjelenését
(2007. augusztus 16.) követõ 16. nap. Az ajánlatok bontá-
sára a benyújtási határidõt követõ 8 napon belül közjegyzõ
jelenlétében kerül sor.

A felszámoló az ajánlatokat azok bontásától számított
8 napon belül elbírálja. Az értékelés eredményérõl jegyzõ-
könyv készül, melyet az adós bármely hitelezõje és bár-
mely pályázó megtekinthet. Az ajánlatok elbírálásának
eredményérõl a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A vevõ eredményes pályázat esetén köteles a teljes vétel-
árat az értesítéstõl számított 8 napon belül a fenti számlára
teljesíteni.

A felszámoló jelen pályázati fordulót megfelelõ ajánlat
hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályáza-
tot írhat ki. Amennyiben több megfelelõ, közel azonos ér-
tékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ)
pályázat érkezik, a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart.

A CONCORDAT Felszámoló Kft. (Cg.: [01 09 562281];
székhely: 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A) mint a
HIRD-MIX Építõipari, Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma: [02 09 066905]; 7693
Hird, Tömörkény u. 38.; adószáma: [11996932-2-02]) a
Baranya Megyei Bíróság 5. Fpk. 02-06-000211. számú
végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ IWC-624 forgalmi rendszámú, KIA
gyártmányú, K 2500 TCI típusú, 2003 gyártási évû, forga-
lomból kivont tehergépkocsiját.

Irányár: 1 000 000 Ft + áfa (egymillió forint + áfa).
Bánatpénz: 120 000 Ft (egyszázhúszezer forint).
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos

címét, a beígért vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályázathoz
mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói iga-
zolvány másolatát, gazdasági társaságnál a cégkivonatot,
illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát,
statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánat-
pénz befizetését (átutalását) bizonyító banki igazolást és a
pályázatban megjelölt (beígért) bruttó vételár (nettó ár Ft +
áfa) és a bánatpénz különbözetére vonatkozó banki fede-
zetigazolást.

A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz befi-
zetése, legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig
a felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bankszám-
lára.

A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.

A gépjármû elõzetesen egyeztetett idõpontban megte-
kinthetõ és megvizsgálható.

Az értékesítésre kerülõ gépjármûért a felszámoló kel-
lékszavatosságot nem vállal, azt a pályázó megtekintett és
megvizsgált állapotban veszi meg.

A teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés
létrejöttének, a tulajdonjog megszerzésének, és a gépjár-
mû birtokbaadásának elõfeltétele.

A pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és fize-
tési mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjele-
néstõl (2007. augusztus 16.) számított 15. napon délelõtt
10 óráig kérjük írásban, személyesen vagy postai úton be-
nyújtani a felszámoló irodájában: 1015 Budapest, Hattyú
u. 10/A fszt. 1.
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A zárt borítékra kérjük ráírni: „HIRD-MIX Kft. f. a. Pá-
lyázat”.

A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 20 munkanapon belül megtörténik.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlatte-
võk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõ-
zõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszá-
molóbiztostól a 06 (92) 510-466-os, és a 06 (1)
202-2208-as telefonszámon [fax: 06 (92) 510-426].

A VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mû-
ködõ Részvénytársaság (cégjegyzékszám: [01 10 044074];
székhely: 1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. 7–8.; korábbi
székhely: 7621 Pécs, Mátyás király u. 21.; levelezési cím:
7601 Pécs, Pf. 378) a KOTTA Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság „f. a.” (cégjegyzékszáma:
[07 06 002592]; 2400 Dunaújváros, Zalka M. u. 2. I. 2.)
Fejér Megyei Bíróság 7. Fpk. 07-02-000432/13. számú
jogerõs végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján kívánja értékesíteni adós gazdálkodó szervezet tulaj-
donát képezõ alábbi vagyontárgyakat:

– Leltár szerinti lakatosipari gépek és berendezések.
Irányár: 14 000 000 Ft + áfa.
– Leltár szerinti vegyes anyagkészlet (vasáru).
Irányár: 2 000 000 Ft + áfa.
– IFA W50 L/LC típusú tehergépkocsi (1988-as évjá-

rat).
Irányár: 100 000 Ft + áfa.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-

latokat kér benyújtani, melyeket a VECTIGALIS ZRt.,
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 13., illetve 8901 Zalaeger-
szeg, Pf. 235 címekre kér „KOTTA Bt. f. a. VÉTELI
AJÁNLAT” megjelöléssel, zárt borítékban személyesen,
vagy postai úton eljuttatni.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvé-
telérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: magánszemély
ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, cí-
mét, az azonosítására alkalmas további adatokat, az aján-
lott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatko-
zatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a
vételár fedezetének igazolását; vállalkozás, illetve társa-
ság ajánlattevõ esetében: a pályázó nevét, székhelyét, az
azonosítására alkalmas további adatokat, hatályos cégki-
vonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ tisztségviselõ(k)

aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt
fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötött-
ség vállalásáról, valamint a vételár fedezetének igazolását.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2007. au-
gusztus 16.) számított 15. nap 12 óra.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak az idõpont-
egyeztetést követõen – Dunaújvárosban – megtekinthetõk.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától,
Péter Márta felszámolóbiztostól a 06 (30) 946-5537-es te-
lefonszámon szerezhetõ be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyúj-
tási határidõt követõ 8 napon belül a felszámoló az ajánla-
tokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv ké-
szül, melyet adós bármely hitelezõje megtekinthet.

Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlatok hiányá-
ban eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki. Elõnyt élvez az a pályázó, aki az értékesítendõ va-
gyontárgyakat egyben kívánja megvásárolni.

Megfelelõ pályázatok esetén az ajánlattevõk között
nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek fel-
tételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztve-
võkkel a felszámoló ismerteti.

A felszámoló felhívja az érdekelteket az elõvásárlási
jog gyakorlására.

A RATIS Pénzügyi, Gazdasági és Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 668454]; 1054 Budapest, Aulich u. 7., fióktelepe:
3525 Miskolc, Kossuth u. 5.; adószáma: [11079013-2-41])
mint a LIGNO-CONTACT Mérnökiroda és Kereske-
delmi Kft. „f. a.” (Cg.: [15 09 067372]; 4700 Mátészalka,
Õsz u. 20.; adószáma: [12775767-2-15]) a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Bíróság 8. Fpk. 15-05-000672/12. szá-
mú jogerõs határozatával a felszámolás alatt álló cég fel-
számolója

nyilvános árverés

útján értékesíteni kívánja az adós tulajdonában lévõ
– Raktárkészleten maradt olasz származású bútorvere-

teket megtekintett állapot szerint.
Kikiáltási ár: bruttó 500 000 Ft.
– Régi, részben sérült bemutató készletbõl visszama-

radt szóló székek, asztalok, tv-állvány, megtekintett álla-
pot szerint.

Kikiáltási ár: bruttó 100 000 Ft.
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A vereteket is és a bútorokat külön-külön, de termék-
csoportonként (veretek, bútorok) egyben kívánja értékesí-
teni.

A meghirdetésre kerülõ vagyontárgyak megtekintése
elõzetes idõpont egyeztetése esetén biztosított.

A felszámoló a bútorokat és vereteket megtekintett álla-
potban úgy hirdeti meg értékesítésre, hogy a vevõjelölt az
ismertetett hibákat, problémákat tudomásul veszi, azt a
megtekintett állapot és a tájékoztatás szerint fogadja el.

A felszámoló kizár mindennemû kellékszavatosságot,
utólagos reklamációt.

Az árverés helye és címe: 4400 Nyíregyháza, Bethlen
G. út 45.

Az árverés ideje:

2007. augusztus 31. (péntek) 9 óra 30 perc.

Az árverésre felkínált vagyontárgyak irányára 5%-ának
megfelelõ nagyságú bánatpénzt az árverés napján és hely-
színén délelõtt 8 és 8 óra 30 perc között kell befizetni
a LIGNO-CONTACT Kft. „f. a.” kihelyezett házipénz-
tárába.

A nyertes vevõ a bánatpénzt és a bruttó vételár közötti
különbséget a helyszínen köteles teljes egészében ki-
egyenlíteni.

A vevõ az árverési vagyontárgyak birtokába csak a
bruttó vételár teljes kiegyenlítése után léphet.

Az árverési nyertes vevõ köteles az általa megvásárolt
vagyontárgyakat az árverés napján elszállítani.

Az értékesítésre meghirdetett vagyontárgyak megtekin-
tése elõzetes idõpont-egyeztetés esetén biztosított.

További információt a kijelölt felszámoló szervezet fel-
számolóbiztosától, Pintér Andrástól lehet kérni a 06 (46)
412-993-as telefonszámon.

A felszámoló felhívja a törvényes és szerzõdésen alapu-
ló elõvásárlási jogosultakat, hogy ezen jogukat a nyilvános
értékesítésen gyakorolhatják, a szerzõdéses feltételek
megismerésével, de mindenben azonos feltételek betartá-
sával.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy az érté-
kesítést megfelelõ ajánlat hiányában, vagy egyéb kizáró
ok miatt eredménytelennek nyilvánítsa.

A RATIS Pénzügyi, Gazdasági és Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 668454]; 1054 Budapest, Aulich u. 7.; fióktelepe:
3525 Miskolc, Kossuth u. 5.; adószáma: [11079013-2-41])
mint a NYÍR-FAKINCS Termelõ, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [15 09 066339]; 4434 Kál-
mánháza, Fûrészüzem u. 1.; adószáma: [12200434-2-15]),
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 7. Fpk.

15-06-000411/7. számú jogerõs határozatával felszámolás
alatt álló cég felszámolója

nyilvános árverés

útján meghirdeti az adós gazdálkodó tulajdonában lévõ
fellelt,

– XRZ-854 frsz.-ú, 1990 gyártási évû KW 1020343 faj-
ta pótkocsi, gyártmány KRONE, típ. SDP 27,

– valamint az ISS-408 frsz.-ú, MAN 1994 gyártási évû
tehergépkocsit, melynek a törzskönyvét a cég külföldi ál-
lampolgárságú tulajdonosa a mai napig nem adta át a fel-
számolónak.

Az erõsen használt tehergépkocsi és pótkocsi mûszaki
állapotáról nincs ismeretünk, kipróbálására lehetõség
nincs.

A felszámoló nem tudja biztosítani a forgalmi enge-
délyt, a törzskönyvet, annak beszerzési ügyintézése, költ-
sége és kockázata a vevõt terheli.

A vontató és a pótkocsi együttesen kerül értékesítésre.
Az értékesítésre felkínált eszközök jelzáloggal terheltek.
Az árverésre felkínált vagyon bruttó kikiáltási ára:

MAN tehergépkocsi 1 500 000 Ft, míg a pótkocsié
500 000 Ft, azaz együttesen bruttó 2 000 000 Ft.

A vontató és pótkocsi (szerelvény) megtekintése elõze-
tes idõpont-egyeztetés után lehetséges, információ, felvi-
lágosítás a 06 (46) 412-993-as telefonszámon, vagy sze-
mélyesen szerezhetõ be a NYÍR-FAKINCS „f. a.” felszá-
molójától, Pintér András felszámolóbiztostól, a RATIS
Kft. miskolci fióktelepe, 3525 Miskolc, Kossuth u. 5.; le-
velezési cím: RATIS Pénzügyi, Gazdasági és Szolgáltató
Kft., 3501 Miskolc, Pf. 660 címen.

A szerelvény irányára 5%-ának megfelelõ nagyságú bá-
natpénzt az árverés napján és helyszínén 2007. augusztus
31-én, 8 óra – 8 óra 30 perc között kell befizetni az adós
cég kihelyezett házipénztárába.

A nyertes vevõ bánatpénze a vételárba beszámít.
A kialkudott vételárat az árverés napján, az árverést

követõen azonnal a helyszínen teljes egészében ki kell fi-
zetni.

A vevõjelölt magánszemély esetén személyi azonossá-
gát, adószámát, gazdasági társaság esetén 30 napnál nem
régebbi cégkivonattal és aláírási címpéldány eredeti, vagy
közjegyzõ által hitelesített másolatban köteles a helyszí-
nen igazolni.

A vesztes árverési vevõ bánatpénzét a helyszínen az ár-
verést követõen visszaadjuk.

A szerelvényt az árverési nyertes vevõ öt napon belül
köteles elszállítani, de az értékesítést követõen a felszá-
moló az õrzésrõl nem tud gondoskodni, az értékesített va-
gyontárgyért felelõsséget nem vállal.

A meghirdetett szerelvényre az 1991. évi IL. tv. értel-
mében a felszámoló felhívja a felszámolás alatt álló
NYÍR-FAKINCS Kft. „f. a.” elõvásárlásra jogosultjainak
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figyelmét, hogy az egyéb vevõjelöltekkel azonos feltéte-
lek betartásával elõvásárlási jogukat gyakorolhatják.

A felszámoló tájékoztatja az elõvásárlási jogosultakat,
hogy elõvásárlási szándékukat a bánatpénz befizethetõsé-
gének határidejéig írásban jelezzék a felszámolónál. Ezt
követõen elõvásárlási jogosultságukat nem veszi figye-
lembe.

Elõvásárlási jog a követelés beszámításával nem gyako-
rolható.

Az adós gazdálkodó szervezet felszámolására az 1997.
évi XXVII. törvénnyel módosított 1991. évi IL. törvény,
valamint a hatályos jogszabályok az irányadóak.

Jelen értékesítési felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló az árverést
– megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvá-
níthatja.

Az árverésre felkínált szerelvényt a felszámoló a vevõ-
jelölt által megtekintett és megismert állapotban adja el,
mindennemû kellékszavatosságot kizár – ismételten –
törzskönyvet, forgalmi engedélyt nem biztosít.

Értékesítés esetén az eladó feltétele, hogy ezt a vevõje-
lölt tudomásul vegye és elfogadja.

Az árverést közjegyzõ jelenlétében tartja a felszámoló.
Az árverés helye és címe: 4400 Nyíregyháza, Bethlen

G. út 45.

Az árverés ideje:

2007. augusztus 31. (péntek) 8 óra 30 perc.

HÍREK, INFORMÁCIÓK, TÁJÉKOZTATÓK

Program a fogyatékosokért

A kormány harminchárom konkrét intézkedést határo-
zott meg a fogyatékkal élõk segítésére, amikor nemrég
elfogadta a támogatási program cselekvési tervét a
2007–2010 közötti idõszakra.

A szociális és munkaügyi miniszter elmondta, készül a
koncepció a lakások akadálymentesítési rendszerének át-
alakítására, s indul egy kísérleti foglalkoztatási program is
azoknak, akik halmozottan sérült családtagokat ápolnak
otthon. Pápán, a Rokkantak napja rendezvényén Lamperth
Mónika beszámolt arról is, hogy a kormány állami támo-
gatást nyújt a megváltozott munkaképességûeket foglal-
koztató cégeknek. (MTI)

Lépj még egyet elõre!

Õsztõl folytatódik a Lépj egyet elõre program, ismét le-
hetõséget kapnak a szakképesítéssel nem rendelkezõk
arra, hogy a munkaerõpiacon keresett szakmát sajátítsanak
el ingyenesen.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján olvasható
adatok szerint 10,665 milliárd forint ráfordítással két év
alatt 21 ezer ember vonható be a szakképzésbe. A Lépj
egyet elõre program 2006 februárjában indított és az
idén záruló elsõ szakaszában 15 500-an juthatnak szakké-
pesítéshez. Sokan már el is végezték az adott tanfolya-
mot. (MTI)

Eddig 302 milliónyi élelmiszerbírság

Az élelmiszer-ellenõrzõ hatóságok a nyár kezdete óta
tartó ellenõrzéseken összesen 302 millió forint bírságot
szabtak ki – adta hírül a hatóságok munkáját koordináló
Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal (Mébih).

A vizsgálatok az alapanyagok termelésétõl az élelmi-
szer felszolgálásáig terjedtek, amelyek során a hatóságok
mintegy 20 ezer gazdaságot, feldolgozóüzemet, kereske-
delmi és vendéglátóüzletet vizsgáltak át. Az ellenõrzések
augusztus végéig folytatódnak. (MTI)

Csökkent az MTelekom eredménye

A Magyar Telekom Nyrt. (MTelekom) az elsõ félévben
34,2 milliárd forint nettó eredményt ért el, ami 7,5 száza-
lékkal kisebb az egy évvel korábbinál – áll a társaság tõzs-
dei gyorsjelentésében. A jelentés szerint a nettó eredmény
azért csökkent, mert bevezették a szolidaritási adót és nõtt
a halasztott adó.

A nem auditált, konszolidált, a nemzetközi pénzügyi je-
lentési szabvány alapján készült kimutatás szerint a társa-
ság elsõ féléves bevétele 312,8 milliárd forintról 328,4
milliárd forintra nõtt az elõzõ év azonos idõszakához ké-
pest. A mobil-, az internet-, valamint a rendszerintegrációs
és informatikai szolgáltatásokból származó bevételek nö-
vekedése ugyanis ellensúlyozta a vezetékes forgalmi be-
vételek csökkenését. (MTI)
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Két év múlva megújul az Országház

Csaknem húszéves munka után 2009 végére fejezõdik
be az Országház dunai homlokzatának felújítása. Lukács
József, az Országgyûlés Hivatala parlamenti építészeti
osztályának vezetõje azt is elmondta, az épület dunai olda-
lán észak–déli irányban dolgoznak, a kõmunkák mellett a
királyszobrok figurális díszeit restaurálják, kijavítják a
második világháborúban megsérült elemeket és tisztítják a
köveket.

A felújítással egy idõben a dunai folyosón a nyílászáró-
kat is felújítják, szigetelik, a színes ólomüvegeket restau-
rálják. (MTI)

Egyre többen választják a Balatont

A magyarok újra felfedezték a Balatont, minden vára-
kozást felülmúló eredményt hozott az üdülõrégió elsõ hét-
havi idegenforgalmi gyorsmérlege – számolt be a Balatoni
Regionális Idegenforgalmi Bizottságnak (BRIB) a keres-
kedelmi szálláshelyek visszajelzései alapján készített leg-
frissebb felmérésérõl Rosta Sándor, a szervezet elnöke.

A BRIB adatgyûjtése szerint az elsõ hét hónapban az el-
múlt évhez képest 17,7 százalékkal nõtt a hazai és 8,7 szá-
zalékkal a külföldi turisták által eltöltött vendégéjszakák
száma a legkeresettebb tóparti övezetben. A teljes balatoni
régió 164 településén a magyar vendégek 16 százalékkal
több, míg a külföldiek 2,2 százalékkal kevesebb éjszakát
töltöttek el. (MTI)

Szent Imre-kiállítás

Nemzetközi kiállítással tiszteleg az ezer esztendeje szü-
letett Szent Imre emléke elõtt a székesfehérvári Egyház-
megyei Múzeum. A herceg különbözõ korokbeli ábrázolá-
sát, máig élõ kultuszát száznál több mûalkotás mutatja be.

A múzeum 15 termében 52 gyûjteménybõl – köztük hét
külföldi és két magángyûjteménybõl – összeállított gazdag
kiállítás hazai és külföldi mûalkotások, ereklyék segítsé-
gével ad képet Szent Imre alakjáról, kultuszáról. A novem-
ber 11-ig megtekinthetõ kiállításon látható Székely Berta-
lannak egy, Magyarországon még soha be nem mutatott
akvarellje is, amelyet a Müncheni Bajor Állami Levéltár
Titkos Házi Levéltárában õriznek. (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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