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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

96/2007. (IX. 7.) FVM
rendelete

a belterületi szõlõ- és gyümölcsös ültetvényekben
a 2007. évi tavaszi fagykárok  miatt keletkezett

veszteségek csekély összegû támogatásáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, valamint 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.  § (4) be kez dé sé ben 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.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – 
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:

a) õs ter me lõ: a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995.
évi CXVII. tör vény 3.  § 18. pont já ban meg ha tá ro zott ma -
gán sze mély;

b) ag rár „de mi ni mis” tá mo ga tás: az EK-Szer zõ dés
87. és 88. cik ké nek a cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo -
ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról a me zõ gaz da sá gi és ha lá -
sza ti ága zat ban ki adott 1860/2004/EK ren de let (a továb -
biak ban: ag rár „de mi ni mis” ren de let) 3. cik ké nek (2) be -
kez dé se sze rin ti tá mo ga tás;

c) bel te rü let: az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del -
mé rõl  szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény 2.  §-ának (4) be -
kez dé se sze rin ti te rü let;

d) ta va szi fagy kár: a nem ze ti ag rár kár-eny hí té si rend -
szer rõl  szóló 2006. évi LXXXVIII. tör vény vég re haj tá sá -
nak sza bá lya i ról  szóló 88/2006. (XII. 28.) FVM ren de let
1.  § b) pont ja sze rin ti kár;

e) re giszt rá ci ós szám: az Euró pai Unió Kö zös Ag rár -
po li ti ká ja ma gyar or szá gi vég re haj tá sá ban, illetve a nem -
ze ti ag rár tá mo ga tá si rend szer ben érin tett ügy fe lek kel
össze füg gõ ügy fél re gisz ter lét re ho zá sá ról és az ezzel kap -
cso la tos nyil ván tar tás ba vé tel rõl  szóló 141/2003. (IX. 9.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: Korm. ren de let) sze rint
ka pott azo no sí tó szám.

2.  §

(1) E ren de let fel té te lei sze rint ki zá ró lag a 2. szá mú mel -
lék let ben fel so rolt ter mé ke ket elõ ál lí tó bel te rü le ti szõ lõ- és 
gyü möl csös ül tet vé nyek ben a 2007. évi ta va szi fagy ká rok
 miatti vesz te sé gek eny hí té sé re ag rár „de mi ni mis” tá mo -
ga tás ve he tõ igény be.

(2) A tá mo ga tás igény be vé te lé re az a me zõ gaz da sá gi
ter me lõ te vé keny sé get vég zõ ter mé sze tes sze mély õs ter -
me lõ (a továb biak ban: ké rel me zõ) jo go sult, aki

a) ele get tett a Korm. ren de let ben elõ írt re giszt rá ci ós
kö te le zett sé gé nek vagy azt iga zol tan ké rel mez te;

b) nyi lat ko zik ar ról, hogy a ké re lem be nyúj tá sa kor
nincs le járt köz tar to zá sa, illetve nem áll vég re haj tá si el já -
rás alatt;

c) az ál ta la elõ ál lí tott ter mé ket bel te rü le ti in gat la non
ter me li, amely ter mõ te rü let nagy sá ga leg alább az egy ezer
négy zet mé tert el éri;

d) nyi lat ko zik, hogy szõ lõ- és gyü mölcs ter mé kek elõ -
ál lí tá sát pi a ci úton tör té nõ ér té ke sí tés cél já ból vég zi;

e) a ta va szi fagy kárt a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
Hi va tal nál (a továb biak ban: MgSzH) a tá mo ga tá si ké rel -
me be adá sá ig be je len tet te és a fagy kár  miatti vár ha tó ho -
zam ér ték-csök ke nés a 30%-os mér té ket meg ha lad ja;

f) nyi lat ko zik a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sát meg -
elõ zõ egy mást kö ve tõ há rom éves idõ szak ban az ál ta la már
igény be vett, va la mennyi ag rár „de mi ni mis” tá mo ga tás
össze gé rõl.

(3) A ta va szi fagy kár  miatti vár ha tó ho zam ér ték-csök -
ke nést az 1. szá mú mel lék let ki töl té sé hez a 2. szá mú mel -
lék let ben sze rep lõ árak fel hasz ná lá sá val kell meg ál la pí ta -
ni. Azon ter mé kek ese té ben, ame lyek nél a tá mo ga tá si ké -
re lem be adá sá nak idõ pont já ig nem tör tént meg a be ta ka rí -
tás, a mennyi ség re vo nat ko zó ér té ke ket becs lés sel kell
meg ál la pí ta ni.

(4) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás mér té ke szõ lõ- és 
gyü möl csös ül tet vény te rü let re négy zet mé te ren ként négy
fo rint.

3.  §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met a 3. szá mú mel lék let sze rin ti
for ma nyom tat vá nyon 2007. szep tem ber 14-éig le het sze -
mé lye sen vagy pos tai úton be nyúj ta ni az MgSzH kérel -
mezõ lak he lye sze rint ille té kes te rü le ti szer vé nél, amely
ha tár idõ el mu lasz tá sa jog vesz tõ ha tá lyú. A ké re lem hez
mel lé kel ni kell a re giszt rá ci ós szám ról ki adott iga zo lás
má so la tát is.

(2) A tá mo ga tá si ké re lem 3. pont ja sze rin ti táb lá zat
„D” osz lo pá ban a ká ro so dott nö vé nyek kö zött a 2. szá mú
mel lék let ben fel so rolt ter mé kek ad ha tók meg.

(3) Egy ké rel me zõ csak egy tá mo ga tá si ké rel met nyújt -
hat be. Ugyan ar ra a hely raj zi szám mal azo no sí tott te rü let re 
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csak egy tá mo ga tá si ké re lem nyújt ha tó be. Ugyan azon
hely raj zi szám mal azo no sí tott te rü let re be adott több tá mo -
ga tá si ké re lem be nyúj tá sa ese tén azo kat in do ko lás nél kül
el kell uta sí ta ni.

(4) Az MgSzH ké rel me zõ lak he lye sze rint ille té kes te -
rü le ti szer ve a tá mo ga tá si ké rel mek jog sze rû sé gét meg -
vizs gál ja, és a ké rel me ket zá ra dék kal lát ja el, amely nek so -
rán ellen õr zi a ké rel me zõ re giszt rá ci ós szá mát, a föld hasz -
ná ló sze mé lyét, a te rü let bel te rü let jel le gét, a ta va szi fagy -
kár be je len té sé nek meg tör tén tét, valamint a te rü let nagy -
sá ga alap ján az igé nyelt tá mo ga tá si összeg jo gos sá gát.

(5) Az MgSzH ké rel me zõ lak he lye sze rint ille té kes te -
rü le ti szer ve a tá mo ga tá si ké rel me ket leg ké sõbb szep tem -
ber 27-éig to váb bít ja a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si
Hi va tal (a továb biak ban: MVH) ré szé re. Ezzel egy ide jû leg 
az MgSzH ké rel me zõ lak he lye sze rint ille té kes te rü le ti
szer ve az e ren de let 4. szá mú mel lék le te sze rin ti kár be je -
len té si adat ál lo mány-össze sí tõt elekt ro ni kus for má ban és
pa pír ala pon is meg kül di az MVH ré szé re. Az MVH a zá -
ra dék ban fog lalt ada tok alap ján ha tá ro zat ban dönt az
igény be ve he tõ tá mo ga tás ról és a jó vá ha gyott össze gek rõl
ha von ta tá jé koz tat ja a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té -
si Mi nisz té ri u mot (a továb biak ban: mi nisz té rium).

(6) A mi nisz té rium a tá mo ga tás fe de ze tét a Fo lyó ki adás 
és jö ve de lem tá mo ga tás elõ irány zat ter hé re biz to sít ja a
1003200-00287560-00000017 szá mú MVH Ag rár tá mo -
ga tá sok le bo nyo lí tá si szám lán. Az MVH 2007. ok tó ber
15-éig, de leg ké sõbb a for rás ren del ke zés re ál lá sá tól szá -
mí tott 15 mun ka na pon be lül fo lyó sít ja a tá mo ga tást a ter -
me lõk ré szé re.

4.  §

(1) Min den egyes ag rár „de mi ni mis” tá mo ga tás oda íté -
lé se kor a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ egy -

mást kö ve tõ há rom éves idõ szak ban bár mely jog cí men
oda ítélt ag rár „de mi ni mis” tá mo ga tás tel jes össze gét
figye lembe kell ven ni.

(2) A me zõ gaz da sá gi, ha lá sza ti, er dé sze ti és vi dék fej -
lesz té si ál lam i tá mo ga tá sok Euró pai Bi zott ság ré szé re tör -
té nõ be je len té si rend jé rõl  szóló 46/2005. (III. 11.) Korm.
ren de let 5.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti tá mo ga tá si ke re -
tek túl lé pé se ese tén az MVH a tá mo ga tás össze gét az érin -
tett ké rel me zõ nél a túl lé pés mér té ké vel me ge gye zõ en
csök ken ti.

5.  §

Az MVH a tá mo ga tá si ké rel mek el bí rá lá sa kor az ag rár
„de mi ni mis” ren de let sze rin ti fel sõ ha tár be tar tá sa szem -
pont já ból a ké re lem be nyúj tá sa hó nap já nak elsõ nap ján ér -
vé nyes, az Euró pai Köz pon ti Bank ál tal köz zé tett euró át -
vál tá si ár fo lya mot al kal maz za.

6.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de tést kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba.

(2) Ez a ren de let az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a
cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tá sok ra való al kal -
ma zá sá ról a me zõ gaz da sá gi és ha lá sza ti ága zat ban címû,
2004. ok tó ber 6-i 1860/2004/EK bi zott sá gi ren de let
(HL L 325., 2004. 10. 28., 4. o.) ha tá lya alá tar to zó tá mo -
ga tá si prog ra mot tar tal maz.

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 96/2007. (IX. 7.) FVM rendelethez

Összesítõ táblázat a hozamérték-csökkenés megállapításához

A ké rel me zõ ada tai:

Ügy fél neve: .......................................................................................................... Tel.: ...................................................

Lak hely/szék hely címe:  ............................................... (hely ség) .................................... út/utca/tér ......... hsz.

Le ve le zé si címe:  .......................................................... (hely ség) .................................... út/utca/tér ......... hsz.

MVH re giszt rá ci ós szá ma: 

Adó szá ma:   

Adó azo no sí tó szá ma: 

Õs ter me lõi iga zol vány szá ma: 
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Ter mék meg ne ve zé se

Tárgy évi 
bel te rü le ti

szõ lõ- és gyü möl csös
kert te rü le te

ha*

Ter més át lag Át lag ár
Tárgy évi
ho zam-
ér ték

Refe -
rencia

ho zam-
ér ték

Ho zam ér ték-
csök ke nés

tárgy év
kg/ha*

bá zis -
év**

kg/ha*

tárgy évi
ada tok
Ft/kg

bá zis év
Ft/kg

(B×C×E)
Ft

(B×D×F)
Ft

(H–G)
Ft

(H–G)×100
H
%

A B C D E F G H I J

Gyü mölcs fé lék

– ipar i alma

– ét ke zé si alma

– kör te

– cse resz nye

– meggy

– szil va és ring ló

– sár ga ba rack

– õszi ba rack

– nek ta rin

– kösz mé te

– ri bisz ke, pi ros és fe hér

– ri bisz ke, fe ke te

– mál na

– sza mó ca

– cse me ge szõ lõ

– bor szõ lõ

– dió

Gyü mölcs fé lék össze sen:

 * A te rü le ti ada to kat (ha) két ti ze des jegy pon tos ság gal, a súly ada to kat (kg) és a ter més át la go kat (kg/ha) egész ér ték re ke re kít ve kell ki töl te ni.
** Bá zis ként a tárgy évet meg elõ zõ ele mi kár men tes év ada ta it kell figye lembe ven ni.

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

...........................................................
ké rel me zõ alá írá sa

2. számú melléklet a 96/2007. (IX. 7.) FVM rendelethez

A szõlõ és gyümölcs átlagárak a hozamérték-csökkenés számításához

Meg ne ve zés
Éves át lag ár (Ft/kg)

2003. 2004. 2005. 2006. 2007.

Ipar i alma 17,3 10,8 23,0 24,7 38,5
Ét ke zé si alma 51,5 45,6 40,1 58,4 65,0
Kör te 42,3 50,8 48,5 48,5 57,2
Cse resz nye 143,1 134,7 144,6 165,6 195,5
Meggy 170,5 67,9 104,3 104,7 146,0
Szil va és ring ló 61,8 29,3 62,2 41,7 58,1
Sár ga ba rack 83,6 58,5 104,8 70,5 98,3
Õszi ba rack 74,3 58,4 47,4 54,2 75,7
Nek ta rin 81,7 64,6 52,1 59,6 83,3
Kösz mé te 219,2 261,8 163,2 71,0 83,8
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Meg ne ve zés
Éves át lag ár (Ft/kg)

2003. 2004. 2005. 2006. 2007.

Ri bisz ke, pi ros és fe hér 158,2 78,7 64,7 63,9 89,2
Ri bisz ke, fe ke te 110,6 37,2 44,7 50,4 70,3
Mál na 238,6 206,0 187,4 207,5 244,9
Sza mó ca 214,3 248,7 298,6 375,6 443,3
Cse me ge szõ lõ 106,3 47,9 90,5 95,1 112,2
Bor szõ lõ 59,5 45,0 47,3 62,8 74,1
Dió, hé jas súly ban 194,8 163,7 227,9 260,4 307,3

3. számú melléklet a 96/2007. (IX. 7.) FVM rendelethez

TÁMOGATÁSI KÉRELEM

a belterületi szõlõ- és gyümölcsös ültetvényekben a 2007. évi tavaszi fagykárok által okozott veszteségek
csekély összegû támogatásához

A tá mo ga tá si ké rel met a ké rel me zõ lak he lye sze rin ti ille té kes me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal hoz kell
sze mé lye sen vagy pos tai úton be nyúj ta ni.

1. A ké rel me zõ ada tai:

Neve: ..................................................................................................................... Tel.: ...................................................

Lak hely/szék hely címe:  ............................................... (hely ség) .................................... út/utca/tér ......... hsz.

Le ve le zé si címe:  .......................................................... (hely ség) .................................... út/utca/tér ......... hsz.

MVH re giszt rá ci ós szá ma: 

Adó szá ma:   

Adó azo no sí tó szá ma: 

Õs ter me lõi iga zol vány szá ma: 

2. A kár ese mény rö vid le írá sa:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

3. A ter mõ te rü let ada tai:

Te le pü lés meg ne ve zé se Hely raj zi szám
A ká ro so dott te rü let

nagy sá ga
(négy zet mé ter)

A ká ro so dott nö vé nyek
meg ne ve zé se

Ho zam ér ték-csök ke nés
(%)

A B C D E

Össze sen: – –

Meg jegy zés: az „E” osz lop ba be íran dó vi szony szá mo kat a 96/2007. (IX. 7.) FVM ren de let 1. szá mú mel lék le té nek
„J” osz lo pá ban sze rep lõ ada tok alap ján kell ki töl te ni.

4. Az igé nyelt tá mo ga tás össze ge: T= ........................ Ft

T (Ft) = 4 (Ft/négy zet mé ter) × „B”-osz lop „Össze sen”-so ra (négy zet mé ter, ke re kít ve)
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5. Nyi lat ko zat:

5.1. Nyi lat ko zom, hogy vég re haj tá si el já rás alatt nem álló õs ter me lõ va gyok.

5.2. Nyi lat ko zom, hogy a ké re lem be nyúj tá sa kor le járt köz tar to zá som nincs.

5.3. Nyi lat ko zom, hogy a ké re lem be nyúj tá sa kor költ ség ve té si tá mo ga tás jo go su lat lan igény be vé te le  miatt jog erõs ha -
tá ro zat tal meg ál la pí tott köz tar to zás sal nem ren del ke zem.

5.4. Nyi lat ko zom, hogy az ag rár „de mi ni mis” tá mo ga tá sok kal kap cso la tos jo go sult sá go kat, kö te le zett sé ge ket meg is -
mer tem.

5.5. Ki je len tem, hogy az 1860/2004/EK bizott sá gi ren de let alap ján az elõ zõ há rom éves idõ szak ban ag rár „de mi ni mis”
tá mo ga tást

nem vet tem igény be;

az aláb bi jog cí me ken, az aláb bi össze ge ket vet tem igény be*

Jog cím: ................................................................................. Ka pott tá mo ga tás össze ge ........................................... Ft

Jog cím: ................................................................................. Ka pott tá mo ga tás össze ge ........................................... Ft

Jog cím: ................................................................................. Ka pott tá mo ga tás össze ge ........................................... Ft

Jog cím: ................................................................................. Ka pott tá mo ga tás össze ge ........................................... Ft

Jog cím: ................................................................................. Ka pott tá mo ga tás össze ge ........................................... Ft

Jog cím: ................................................................................. Ka pott tá mo ga tás össze ge ........................................... Ft

5.6. Nyi lat ko zom, hogy a szõ lõ- és gyü mölcs ter me lést pi a ci úton tör té nõ ér té ke sí tés cél já ból vég zem, az el múlt év ben
azok ér té ke sí té sé bõl ............ Ft ár be vé telt ér tem el, mely rõl szám lá val/fel vá sár lá si jeggyel ren del ke zem.

5.7. Tu do má sul ve szem, hogy, bár mely egy mást kö ve tõ há rom pénz ügyi év idõ sza ká ban a ré szem re oda ítélt ag rár „de
mi ni mis” tá mo ga tás össze ge nem ha lad hat ja meg a 3000 eu ró nak meg fe le lõ fo rint össze get.

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

...............................................................
ké rel me zõ alá írá sa

MgSzH zá ra dé ka:

A ké rel me zõ a mû ve lé sé ben lévõ, a tá mo ga tá si ké re lem 3. pont já ban fel tün te tett bel te rü le ti ter mõ te rü let(ek)en a
2007. évi ta va szi fa gyok ál tal oko zott kár té telt az MgSzH-nak be je len tet te, a be je len tést az MgSzH nyil ván tar tás ba vet te
és adat ál lo má nyá ban rög zí tet te.

A jog sza bály ál tal elõ írt mel lék le ten be nyúj tott tá mo ga tás össze gé re vo nat ko zó an vég zett szá mí tá so kat el len õriz tem,
amely nek alap ján a tá mo ga tá si ké re lem 4. pont já ban fel tün te tett tá mo ga tá si össze get

a) meg ala po zott nak tar tom,

b) .............................................................................................................................................................................  miatt

  ....................................................... Ft összeg ben tar tom meg ala po zott nak,

c) ..............................................................................................................................................................................  miatt

  nem tar tom meg ala po zott nak.

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

......................................................................
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal

* A nem kí vánt rész át hú zan dó.
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4. számú melléklet a 96/2007. (IX. 7.) FVM rendelethez

Kárbejelentési adatállomány-összesítõ

Sor szám

Ügy fél ada tai A ká ro so dott te rü le tek ada tai A ké re lem ada tai

re giszt rá -
ci ós
szám

adó-
azo no sí tó

jel
adó szám név

lak cím/
szék hely

hely ség hrsz.
te rü let -
nagy ság

(m2)

bel te rü let
(i/n)

igé nyelt
összeg

ja va solt
összeg

ho zam-
ér ték-

csök ke nés
mér té ke

(%)

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

11.

12.

13.

 n.

Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter, valamint a pénzügyminiszter

20/2007. (IX. 7.) ÖTM–PM
együttes rendelete

a 2004–2006. évi Humánerõforrás-fejlesztési Operatív 
Program, valamint az EQUAL Közösségi

Kezdeményezés pénzügyi végrehajtásáról  szóló
11/2004. (IV. 7.) FMM–PM együttes rendelet

módosításáról

Az Euró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból és Ko hé zi ós
Alap já ból szár ma zó tá mo ga tá sok ha zai fel hasz ná lá sá ért
fe le lõs in téz mé nyek rõl  szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. ren de let 
33.  § (3) be kez dé sé nek b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  § m) pont já ban, illetve a pénz ügy mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1.  § a) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ben a kö -
vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

A 2004–2006. évi Hu mán erõ for rás-fej lesz té si Ope ra tív
Prog ram, valamint az EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés

pénz ügyi vég re haj tá sá ról  szóló 11/2004. (IV. 7.) FMM–PM 
együt tes ren de let (a továb biak ban: FMM–PM R.) 1.  §
(1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed]
„a) a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség szer ve ze té be tar -

to zó, Hu mán Erõ for rás Prog ra mok Irá nyí tó Ha tó sá gá nak
(a továb biak ban: irá nyí tó ha tó ság), valamint a Ma gyar
 Államkincstárnak (a továb biak ban: Kincs tár) a Hu mán -
erõ for rás-fej lesz té si Ope ra tív Prog ram, valamint az
EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés in téz ke dé se i nek vég -
re haj tá sa ke re té ben vég zett te vé keny sé gé re, valamint”

2.  §

Az FMM–PM R. 2.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja he -
lyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„b) a Hu mán erõ for rás-fej lesz té si Ope ra tív Prog ram in -

téz ke dé se in:
az Ope ra tív Prog ram ke re té ben, a
ba) 1.2. az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat fej lesz té se,
bb) 5.1–5.2. tech ni kai se gít ség nyúj tás

el ne ve zé sû in téz ke dé se ket,”
(el ne ve zé sû in téz ke dé se ket kell ér te ni.)



3.  §

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

4.  §

Ez a ren de let a struk tu rá lis ala pok ke re té ben nyúj tott tá -
mo ga tá sok irá nyí tá si és el len õr zé si rend sze rei te kin te té -
ben az 1260/1999/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá sa rész le -
tes sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2001. már ci us 2-i
438/2001/EK ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del -
ke zé se ket ál la pít ja meg.

Baj nai Gor don s. k., Dr. Ve res Já nos s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si pénz ügy mi nisz ter

mi nisz ter

Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter, valamint a szociális

és munkaügyi miniszter
21/2007. (IX. 7.) ÖTM–SZMM

együttes rendelete

a Társadalmi Megújulás Operatív Program
1., 2., 5. és 7. prioritásainak, a Társadalmi

Infrastruktúra Operatív Program 3. prioritásának,
valamint a Közép-Magyarországi Operatív Program

4. prioritásának végrehajtásában közremûködõ
szervezet kijelölésérõl

A 2007–2013 prog ra mo zá si idõ szak ban az Euró pai Re -
gi o ná lis Fej lesz té si Alap ból, az Euró pai Szo ciá lis Alap ból
és a Ko hé zi ós Alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok fel hasz ná lá -
sá nak alap ve tõ sza bá lya i ról és fe le lõs in téz mé nye i rõl
 szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. ren de let 21.  § (3) be kez -
dé sé nek b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az ön -
kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és
hatás körérõl  szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § m) pont já ban, a szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1.  §-ában fog lalt fel adat kör ben, a pénz ügy mi nisz ter
fel adat- és hatás körérõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  § a) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el já ró
pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben a kö vet ke zõ ket ren del -
jük el:

1.  §

(1) Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
mint a TÁMOP és TIOP fel ügye le té ért fe le lõs mi nisz ter és 

a szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter az ESZA Euró pai Szo -
ciá lis Alap Nem ze ti Prog ram irá nyí tó Iro da Tár sa dal mi
Szol gál ta tó Köz hasz nú Tár sa sá got (a továb biak ban:
ESZA Kht.) je lö li ki köz re mû kö dõ szer ve zet ként a
TÁMOP és TIOP aláb bi pri o ri tá sa i nak vég re haj tá sá ban
tör té nõ köz re mû kö dés re:

a) a TÁMOP te kin te té ben:
aa) a fog lal koz tat ha tó ság fej lesz té se, a mun ka erõ pi ac -

ra  való be lé pés ösz tön zé se címû, 1. pri o ri tás,
ab) az al kal maz ko dó ké pes ség ja ví tá sa címû, 2. pri o ri tás,
ac) az egész ség meg õr zés és a tár sa dal mi be fo ga dás,

rész vé tel erõ sí té se címû, 5. pri o ri tás,
ad) az ope ra tív prog ram pri o ri tá si ten ge lyé nek meg -

valósítása a kö zép-ma gyar or szá gi ré gi ó ban címû, 6. pri o -
ri tás szo ciá lis és fog lal koz ta tá si fej lesz té se i nek vég re haj -
tá sa te rü le tén;

b) a TIOP te kin te té ben:
ba) a mun ka erõ-pi a ci rész vé telt és tár sa dal mi be fo ga -

dást tá mo ga tó inf ra struk tú ra fej lesz té se címû, 3. pri o ri tás.

(2) A köz re mû kö dõi szer ve ze ti fel ada tok el lá tá sá hoz
szük sé ges pénz ügyi esz kö zö ket a TÁMOP és TIOP Tech -
ni kai Se gít ség nyúj tás ke re tei terhére kell biztosítani.

2.  §

(1) Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
mint a Kö zép-ma gyar or szá gi Ope ra tív Prog ram (a továb -
biak ban: KMOP) fel ügye le té ért fe le lõs mi nisz ter és a szo -
ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter az ESZA Kht.-t je lö li ki
köz re mû kö dõ szer ve zet ként a KMOP hu mán köz szol gál -
ta tá sok in téz mény rend sze ré nek fej lesz té se címû, 4. pri o ri -
tá sá nak szo ciá lis és fog lal koz ta tá si fej lesz té se i nek vég re -
haj tá sá ban tör té nõ köz re mû kö dés re.

(2) A köz re mû kö dõi fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges
pénz ügyi esz kö zö ket a KMOP Tech ni kai Se gít ség nyúj tás
ke re tei ter hé re kell biz to sí ta ni.

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba, egy ide jû leg a Tár sa dal mi Meg úju lás Ope ra tív
Prog ram és a Tár sa dal mi Inf ra struk tú ra Ope ra tív Prog ram
vég re haj tá sá ban köz re mû kö dõ szer ve zet ki je lö lé sé rõl
 szóló 5/2007. (II. 2.) MeHVM–SZMM együt tes ren de let
ha tá lyát vesz ti.

(2) Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít meg:

a) a Ta nács 1083/2006/EK ren de le te (2006. jú li us 11.)
az Euró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ra, az Euró pai Szo -
ciá lis Alap ra és a Ko hé zi ós Alap ra vo nat ko zó ál ta lá nos
ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról és az 1260/1999/EK ren -
de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl,
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b) a Bi zott ság 1828/2006/EK ren de le te (2006. de cem -
ber 27.) az Euró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ra, az Euró -
pai Szo ciá lis Alap ra és a Ko hé zi ós Alap ra vo nat ko zó
 általános ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló
1083/2006/EK ta ná csi ren de let, valamint az Euró pai
 Regionális Fej lesz té si Alap ról  szóló 1080/2006/EK euró -
pai par la men ti és ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ra vonat -
kozó sza bá lyok meg ha tá ro zá sá ról.

Baj nai Gor don s. k., Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si szo ciá lis és mun ka ügyi

mi nisz ter mi nisz ter

Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter, valamint az egészségügyi

miniszter
22/2007. (IX. 7.) ÖTM–EüM

együttes rendelete

a Társadalmi Megújulás Operatív Program
6. és 7. prioritásainak és a Társadalmi Infrastruktúra

Operatív Program 2. prioritásának, valamint
a Közép-Magyarországi Operatív Program

4. prioritásának végrehajtásában közremûködõ
szervezet kijelölésérõl

A 2007–2013 prog ra mo zá si idõ szak ban az Euró pai Re -
gi o ná lis Fej lesz té si Alap ból, az Euró pai Szo ciá lis Alap ból
és a Ko hé zi ós Alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok fel hasz ná lá -
sá nak alap ve tõ sza bá lya i ról és fe le lõs in téz mé nye i rõl
 szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. ren de let 21.  § (3) be kez -
dé sé nek b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az ön -
kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré rõl  szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
m) pont já ban, az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
a) pont já ban fog lalt fel adat kör ben, a pénz ügy mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  § a) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el já ró
pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben
a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

(1) Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
mint a TÁMOP és TIOP fel ügye le té ért fe le lõs mi nisz ter és 
az egész ség ügyi mi nisz ter az Egész ség ügyi Stra té gi ai Ku -
ta tó in té zet Struk tu rá lis Ala pok Prog ram iro dát (a továb -
biak ban: ESKI STRAPI) je lö li ki köz re mû kö dõ szer ve zet -
ként a TÁMOP és TIOP aláb bi pri o ri tá sa i nak vég re haj tá -
sá ban tör té nõ köz re mû kö dés re:

a) a TÁMOP te kin te té ben:

aa) az egész ség meg õr zés és egész ség ügyi hu mán erõ -
for rás-fej lesz tés címû, 6. pri o ri tás,

ab) az ope ra tív prog ram pri o ri tá si ten ge lyé nek meg va -
ló sí tá sa a kö zép-ma gyar or szá gi ré gi ó ban címû, 7. pri o ri tá -
sa te kin te té ben az egész ség ügyi fej lesz té sek vég re haj tá sa
te rü le tén;

b) a TIOP te kin te té ben:

ba) az egész ség ügyi inf ra struk tú ra fej lesz té se címû,
2. pri o ri tás.

(2) A köz re mû kö dõi szer ve ze ti fel ada tok el lá tá sá hoz
szük sé ges pénz ügyi esz kö zö ket a TÁMOP és TIOP Tech -
ni kai Se gít ség nyúj tás ke re tei ter hé re kell biz to sí ta ni.

2.  §

(1) Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
mint a Kö zép-ma gyar or szá gi Ope ra tív Prog ram (a továb -
biak ban: KMOP) fel ügye le té ért fe le lõs mi nisz ter és az
egész ség ügyi mi nisz ter az ESKI STRA PI-t je lö li ki köz re -
mû kö dõ szer ve zet ként a KMOP hu mán köz szol gál ta tá sok
in téz mény rend sze ré nek fej lesz té se címû, 4. pri o ri tá sá nak
egész ség ügyi fej lesz té sek vég re haj tá sá ban tör té nõ köz re -
mû kö dés re.

(2) A köz re mû kö dõi fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges
pénz ügyi esz kö zö ket a KMOP Tech ni kai Se gít ség nyúj tás
ke re tei ter hé re kell biz to sí ta ni.

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba.

(2) Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít meg:

a) a Ta nács 1083/2006/EK ren de le te (2006. jú li us 11.)
az Euró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ra, az Euró pai Szo -
ciá lis Alap ra és a Ko hé zi ós Alap ra vo nat ko zó ál ta lá nos
ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról és az 1260/1999/EK ren -
de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl,

b) a Bi zott ság 1828/2006/EK ren de le te (2006. de cem -
ber 27.) az Euró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ra, az Euró -
pai Szo ciá lis Alap ra és a Ko hé zi ós Alap ra vo nat ko zó
 általános ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló
1083/2006/EK ta ná csi ren de let, valamint az Euró pai
 Regionális Fej lesz té si Alap ról  szóló 1080/2006/EK euró -
pai par la men ti és ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ra vonat -
kozó sza bá lyok meg ha tá ro zá sá ról.

Baj nai Gor don s. k., Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si egész ség ügyi mi nisz ter

mi nisz ter
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 III. rész HATÁROZATOK

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

A Köztársasági Elnök
166/2007. (IX. 7.) KE

határozata

egyetemi tanári kinevezésekrõl

Az Alkot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban meg ál -
la pí tott jog kö röm ben, a fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi
CXXXIX. tör vé ny 100. §-ának b) pont ja alap ján, az ok ta -
tá si és kul tu rá lis mi nisz ter nek – a fenn tar tó val egyet ér tés -
ben tett – ja vas la tá ra

dr. A. Mol nár Fe ren cet, a Deb re ce ni Egye tem nyu gal -
ma zott egye te mi do cen sét,

dr. Abaf fy Jó zse fet, a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem
egye te mi do cen sét,

dr. Áb ra hám Györ gyöt, a Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da -
ság tu do má nyi Egye tem egye te mi do cen sét,

dr. Agya gá si Klá rát, a Deb re ce ni Egye tem egye te mi do -
cen sét,

Bagó Gi zel lát, a Szín ház- és Film mû vé sze ti Egye tem
egye te mi do cen sét,

dr. Bar dócz Zsu zsan na Mag dol na nyug dí jas ok ta tót,
dr. Bar ta Györ gyit, az MTA Re gi o ná lis Ku ta tá sok Köz -

pont ja tu do má nyos ta nács adó ját, a Szé che nyi Ist ván Egye -
tem to váb bi jog vi szony ban al kal ma zott tu do má nyos
tanács adóját,

Bá ron Györ gyöt, a Szín ház- és Film mû vé sze ti Egye tem
egye te mi do cen sét,

dr. Be li na Ká rolyt, a Kecs ke mé ti Fõ is ko la fõ is ko lai
 tanárát,

dr. Bo do lay Edi tet, a Deb re ce ni Egye tem egye te mi
 docensét,

dr. Bu ko vics Ist vánt, a Wes ley Já nos Lel kész kép zõ Fõ -
is ko la fõ is ko lai ta ná rát,

dr. Dinnyés And rást, a Me zõ gaz da sá gi Bio tech no ló gi ai
Ku ta tó köz pont tu do má nyos ta nács adó ját,

dr. Do bos Ist vánt, a Deb re ce ni Egye tem egye te mi
 docensét,

dr. Ér sek Ti bort, az MTA Nö vény vé del mi Ku ta tó in té -
zet tu do má nyos ta nács adó ját, a Nyu gat-Ma gyar or szá gi
Egye tem to váb bi jog vi szony ban al kal ma zott egye te mi
ma gán ta ná rát,

dr. Fa lus Iván Györ gyöt, a Pan non Egye tem tu do má -
nyos ta nács adó ját,

dr. Far kas Ró ber tet, a Szent Ist ván Egye tem egye te mi
do cen sét,

dr. Fe ke te Évát, a Sze ge di Tu do mány egye tem egye te mi 
do cen sét,

dr. Fig ler Má ri át, a Pé csi Tu do mány egye tem fõ is ko lai
ta ná rát,

dr. Co lin Fos tert, a Pé csi Tu do mány egye tem egye te mi
do cen sét,

dr. Füs tös Lász lót, a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem tu do -
má nyos ta nács adó ját,

dr. Gaj da Ta mást, a Sze ge di Tu do mány egye tem egye -
te mi do cen sét,

dr. Ga li ba Gá bor Ot tót, az MTA Me zõ gaz da sá gi Ku ta -
tó in té zet tu do má nyos osz tály ve ze tõ jét,

dr. Ge res di Ist vánt, a Pé csi Tu do mány egye tem egye te -
mi do cen sét,

dr. Ha lász Gá bort, az Or szá gos Köz ok ta tá si In té zet
 tudományos ta nács adó ját,

dr. Hel tai Já nost, az Or szá gos Szé che nyi Könyv tár
 tudományos ku ta tó ját, a Mis kol ci Egye tem to váb bi jog -
viszonyban al kal ma zott egye te mi do cen sét,

dr. He té nyi Zsu zsát, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye -
tem egye te mi do cen sét,

dr. Hu o ransz ki Fe ren cet, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány -
egye tem egye te mi do cen sét,

dr. Il lés Bé lát, a Mis kol ci Egye tem egye te mi do cen sét,
dr. Ják fal vi Mag dol nát, a Pan non Egye tem egye te mi

do cen sét,
dr. Já szay Lász lót, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye -

tem egye te mi do cen sét,
dr. Job bágy Ákost, a Bu da pes ti Mû sza ki és Gazdaság -

tudományi Egye tem egye te mi do cen sét,
dr. Ju hász Dez sõt, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye -

tem egye te mi do cen sét,
dr. Ka hán Zsu zsan nát, a Sze ge di Tu do mány egye tem

egye te mi do cen sét,
dr. Kál lay Gé zát, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem

egye te mi do cen sét,
dr. Kál mán Mi hályt, a Sem mel we is Egye tem egye te mi

do cen sét,
dr. Kiss Ju di tot, az MTA Vi lág gaz da sá gi Ku ta tó in té zet

tu do má nyos ta nács adó ját, a Ka pos vá ri Egye tem to váb bi
jog vi szony ban al kal ma zott tu do má nyos ta nács adó ját,

dr. Ko czisz ky Évát, a Ber zse nyi Dá ni el Fõ is ko la ku ta tó -
pro fesszo rát,

dr. Ko lo nits Fe ren cet, a Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da -
ság tu do má nyi Egye tem egye te mi do cen sét,

dr. Ko vács Ta mást, a Pé csi Tu do mány egye tem egye -
temi do cen sét,

dr. Kró mer Ist vánt, a Bu da pes ti Mû sza ki Fõ is ko la
kutató professzorát,

dr. Lo soncz Mik lóst, a Szé che nyi Ist ván Egye tem egye -
te mi do cen sét,

dr. Lõ rin czy Dé nes Márt ont, a Pé csi Tu do mány egye tem 
egye te mi do cen sét,

dr. Lu kács Ist vánt, az ELTE egye te mi do cen sét, a
 Berzsenyi Dá ni el Fõ is ko la to váb bi jog vi szony ban al kal -
ma zott egye te mi do cen sét,

8972 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/117. szám



dr. Ma jo ros Ist vánt, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye -
tem egye te mi do cen sét,

dr. Maj sai Ta mást, a Wes ley Já nos Lel kész kép zõ Fõ is -
ko la szak ve ze tõ ok ta tó ját,

dr. Mak sa Gyu la Ist vánt, a Deb re ce ni Egye tem egye te -
mi do cen sét,

dr. Ma li ga Pált, a Deb re ce ni Egye tem egye te mi do cen -
sét,

Mar ton Évát, a Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye tem
egye te mi do cen sét,

Máté Gá bort, a Szín ház- és Film mû vé sze ti Egye tem
egye te mi do cen sét,

dr. Mát rai Pé tert, a Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem
egye te mi do cen sét,

dr. Má tyus Lász lót, a Deb re ce ni Egye tem egye te mi
 docensét,

dr. Mol nár La jos Gá bort, a Deb re ce ni Egye tem egye te -
mi do cen sét,

dr. Mol nár Pé tert, a Pé csi Tu do mány egye tem egye te mi
do cen sét,

dr. Nagy End rét, a Deb re ce ni Egye tem egye te mi do cen -
sét,

dr. Nagy Ka ta lint, a Sze ge di Tu do mány egye tem egye -
te mi do cen sét,

dr. Nagy Már tát, a Pé csi Tu do mány egye tem egye te mi
do cen sét,

dr. Nyá ras dy Idát, a Sem mel we is Egye tem egye te mi
do cen sét,

dr. Olasz Sán dort, a Sze ge di Tu do mány egye tem egye -
te mi do cen sét,

dr. Pal ko vics Lász lót, a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem
egye te mi do cen sét,

dr. Pa ta ri cza And rást, a Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da -
ság tu do má nyi Egye tem egye te mi do cen sét,

dr. Poór Já nost, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem
egye te mi do cen sét,

dr. Rá bai Gyu lát, a Deb re ce ni Egye tem tu do má nyos
tanács adóját,

dr. Sas vá ri Má ri át, a Sem mel we is Egye tem egye te mi
do cen sét,

Som or jai Kiss Ti bort, a Ma gyar Kép zõ mû vé sze ti Egye -
tem egye te mi do cen sét,

dr. Ste fa no vits né dr. Bá nyai Évát, a Bu da pes ti Cor vi nus 
Egye tem egye te mi do cen sét,

dr. Sza bó And rást, a Sem mel we is Egye tem egye te mi
do cen sét,

dr. Sza kály Sán dort, a Sem mel we is Egye tem tu do má -
nyos szak ta nács adó ját,

dr. Szán tó Já nost, a Deb re ce ni Egye tem egye te mi
 docensét,

dr. Szi da rovsz ky Fe ren cet, az Ari zo nai Uni ver sity Full
pro fesszo rát,

dr. Szi ge ti Csa ba Fe ren cet, a Mis kol ci Egye tem egye te -
mi do cen sét,

dr. Szi ta Sza bol csot, a Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem
tu do má nyos fõ mun ka tár sát,

dr. Ta más Já nost, a Deb re ce ni Egye tem egye te mi
 docensét,

dr. Tar ján Il di kót, a Sem mel we is Egye tem egye te mi
 docensét,

dr. Te mes vá ri Er zsé be tet, a Sem mel we is Egye tem in té -
ze ti igaz ga tó-he lyet te sét,

dr. Ter dik Györ gyöt, a Deb re ce ni Egye tem egye te mi
do cen sét,

dr. Ter nák Gá bort, a Ba ra nyai Me gyei Kór ház fõ or vo -
sát, a Pé csi Tu do mány egye tem to váb bi jog vi szony ban al -
kal ma zott egye te mi do cen sét,

dr. Ti már Im rét, a Pan non Egye tem egye te mi do cen sét,

dr. Tóth Mik lóst, a Sem mel we is Egye tem tu do má nyos
fõ mun ka tár sát,

dr. Tu rá nyi Ta mást, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye -
tem egye te mi do cen sét,

dr. Túry Fe ren cet, az Or szá gos Pszi chi át ri ai és Ne u ro ló -
gi ai In té zet osz tály ve ze tõ fõ or vo sát, a Sem mel we is Egye -
tem to váb bi jog vi szony ban al kal ma zott egye te mi do cen -
sét,

dr. Ur ban csak Já nost, a Sem mel we is Egye tem egye te -
mi do cen sét,

dr. Vajk Ist vánt, a Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do -
má nyi Egye tem egye te mi do cen sét,

dr. Verõ Ba lázst, a Du na új vá ro si Fõ is ko la kutató -
professzorát,

dr. Vígh Ár pá dot, a Pé csi Tu do mány egye tem egye te mi
do cen sét,

dr. Vi rág Lász lót,  a Deb re ce ni Egye tem egye te mi
 docensét,

dr. Za ránd Ger gelyt, a Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság -
tu do má nyi Egye tem egye te mi do cen sét

2007. szep tem ber 1. nap já val ki ne ve zem egye te mi
 tanárrá.

Bu da pest, 2007. jú li us 31.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. au gusz tus 21.

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

KEH ügy szám: V-2/2980/2007.
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A Köztársasági Elnök
167/2007. (IX. 7.) KE

határozata

egyetemi tanári kinevezésekrõl

Az Alkot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban meg ál -
la pí tott jog kö röm ben, a fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi
CXXXIX. tör vé ny 100. §-ának b) pont ja alap ján, az ok ta -
tá si és kul tu rá lis mi nisz ter nek – a fenn tar tó val egyet ér tés -
ben tett – ja vas la tá ra mó do sí tom a 143/2005. (IX. 6.) KE
ha tá ro za to mat, és

dr. Kla ni czay Gá bort, a Kö zép-eu ró pai Egye tem ha tá -
ro zott idõ re ki ne ve zett egye te mi ta ná rát,

dr. Kis Já nost, a Kö zép-eu ró pai Egye tem ha tá ro zott
idõ re ki ne ve zett egye te mi ta ná rát,

dr. Ro bin son Ho war dot, a Kö zép-eu ró pai Egye tem ha -
tá ro zott idõ re ki ne ve zett egye te mi ta ná rát és

dr. Vá ra dy Ti bort, a Kö zép-eu ró pai Egye tem ha tá ro zott
idõ re ki ne ve zett egye te mi ta ná rát

2007. szep tem ber 1. nap já val ha tá ro zat lan idõ re ki ne ve -
zem egye te mi ta nár rá.

Bu da pest, 2007. au gusz tus 13.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. au gusz tus 21.

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

KEH ügy szám: V-2/3190/2007.

A Köztársasági Elnök
168/2007. (IX. 7.) KE

határozata

a bíróságok illetékességi területének módosításáról

A bí ró sá gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról szóló
1997. évi LXVI. tör vé ny (Bszt.) 17. § (2) be kez dé sé ben
biz to sí tott jog kö röm ben, az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si
 Tanács ja vas la tá ra 2007. szep tem ber 1. nap já val a Bszt.
Mel lék le te I. ré szé nek

– 5/2. pont ját Gi bár köz ség gel,
– 10/3. pont ját Pá los vö rös mart köz ség gel,
– 10/4. pont ját Ke rek ha raszt köz ség gel,

– 13/1. pont ját Ipoly szög köz ség gel,
– 13/3. pont ját So mos kõ új fa lu köz ség gel,
– 14/6. pont ját Mo no ri er dõ köz ség gel, valamint
– 17/5. pont ját Pári köz ség gel

egé szí tem ki.

Bu da pest, 2007. au gusz tus 28.

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

KEH ügy szám: VI-1/3407/2007.

A Köztársasági Elnök
169/2007. (IX. 7.) KE

határozata

rendõr dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alkot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi -
nisz ter elõ ter jesz té sé re dr. Pi ros At ti la rend õr ez re dest
2007. au gusz tus 15-ei ha tállyal rend õr dan dár tá bor nok ká
ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. au gusz tus 13.

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

El len jegy zem: 

Bu da pest, 2007. au gusz tus 21.

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

KEH ügy szám: V-5/3219/2007.

A Köztársasági Elnök
170/2007. (IX. 7.) KE

határozata

nyugállományú büntetés-végrehajtási
dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alkot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
fog lalt jog kö röm ben, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
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ter elõ ter jesz té sé re dr. Csor dás Sán dor nyug ál lo má nyú
bün te tés-vég re haj tá si ez re dest 2007. au gusz tus 20-ai
 hatállyal nyug ál lo má nyú bün te tés-vég re haj tá si dandár -
tábornokká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. au gusz tus 13.

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

El len jegy zem: 

Bu da pest, 2007. au gusz tus 21.

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

KEH ügy szám: V-5/3211/2007.

A Köztársasági Elnök
171/2007. (IX. 7.) KE

határozata

nyugállományú büntetés-végrehajtási
dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alkot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
fog lalt jog kö röm ben, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
ter elõ ter jesz té sé re Zász lós Ti bor nyug ál lo má nyú bün te -
tés-vég re haj tá si ez re dest 2007. szep tem ber 8-ai ha tállyal
nyug ál lo má nyú bün te tés-vég re haj tá si dan dár tá bor nok ká
ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. au gusz tus 13.

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

El len jegy zem: 

Bu da pest, 2007. au gusz tus 21.

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

KEH ügy szám: V-5/3208/2007.

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Pályázati felhívás
a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe

tartozó közlekedési szakképesítésekhez kapcsolódó
szakmai vizsga szervezésére történõ jogosultság

elnyerésére

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter a szak kép zés rõl
 szóló 1993. évi LXXVI. tör vény 13.  §-ának (1) be kez dé se,
valamint a szak mai vizs ga szer ve zé sé re való jo go sult ság
fel té te le i rõl  szóló 34/2003. (XII. 21.) OM ren de let
3.  §-ának (1) be kez dé se alap ján pá lyá za tot hir det szak kép -
zést foly ta tó in téz mé nyek ré szé re a mel lék let ben meg ha tá -
ro zott szak ké pe sí té sek hez kap cso ló dó szak mai vizs ga
szer ve zé sé re való jo go sult ság meg szer zé sé re.

I. Pá lyá za tot nyújt hat be:

1. min den olyan szak kép zést foly ta tó in téz mény,
amely jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zik, vagy egyé ni vál -
lal ko zó,

2. sze re pel a fel nõtt kép zés rõl  szóló 2001. évi CI. tör -
vény (a továb biak ban: Fktv.) 8.  §-ában meg ha tá ro zott fel -
nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek nyil ván tar tá sá ban, és
nyil ván tar tás ba vé te le óta leg alább két év el telt,

3. ele get tett az Fktv. 9.  §-ának (5) be kez dé se sze rin ti
be szá mo ló ké szí té si kö te le zett sé gé nek,

4. nincs az ille té kes adó ha tó ság vagy vám ha tó ság ál tal
nyil ván tar tott, le járt köz tar to zá sa,

5. nem áll csõd-, vég el szá mo lá si, illetve fel szá mo lá si
el já rás alatt,

6. az Fktv. sze rint akk re di tált.

II. A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

1. a pá lyá zó ne vét, le ve le zé si cí mét (a cím lap tól füg get -
le nül sze re pel tet ni kell), te le fon- és te le fax szá mát,
valamint – amennyi ben van – e-ma il cí mét,

2. te lep he lyé nek cí mét (amennyi ben az azo nos a le ve -
le zé si cím mel, úgy erre a kö rül mény re az adat he lyen az is -
mé telt cím meg adás sal utal ni szük sé ges, te hát a te lep hely
címe üre sen nem ma rad hat),

3. azon szak ké pe sí tés vagy szak ké pe sí té sek – ezen be -
lül a rész-szak ké pe sí tés(ek), az el ága zás(ok) és a rá épü -
lés(ek) – meg je lö lé sét (OKJ azo no sí tó szám mal és szak ké -
pe sí tés meg ne ve zé sé vel), ame lyek re a vizs ga szer ve zé si
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jo got meg kí ván ja sze rez ni (a meg je lö lés a cím lap tól füg -
get le nül szük sé ges)*,

4. azon ter ve zé si sta tisz ti kai ré gió meg ne ve zé sét,
amely ben a vizs ga szer ve zé si te vé keny sé get el kí ván ja
 látni,

5. a szak kép zés sel kap cso la tos te vé keny sé ge ér de mi
ada to kon is ala pu ló be mu ta tá sát (nem köz le ke dé si te rü le -
ten),

6. a köz le ke dé si szak kép zés sel kap cso la tos te vé keny -
sé ge ér de mi ada to kon is ala pu ló be mu ta tá sát (amennyi ben
van),

7. szak mai vizs ga szer ve zé si te vé keny sé gé nek be mu ta -
tá sát, fel té ve, hogy a pá lyá zó ko ráb ban erre fel jo go sí tás sal
ren del ke zett (nem köz le ke dé si te rü le ten),

8. szak mai vizs ga szer ve zé si te vé keny ség be mu ta tá sát a 
köz le ke dés te rü le tén, fel té ve, hogy a pá lyá zó ko ráb ban
erre fel jo go sí tás sal ren del ke zett,

9. az ál ta la al kal ma zott mi nõ ség biz to sí tá si rend szer le -
írá sát, a mi nõ ség biz to sí tá si ta nú sít vány má so la tát,

10. a szak mai vizs ga szer ve zé sét vég zõ egy ség be mu -
ta tá sát (a szer ve zet ben el fog lalt he lyét, irá nyí tá sát, az
e cél ra ren del ke zés re álló sze mé lyi, tár gyi, kü lö nös te kin -
tet tel az ügy ke ze lé si és ti tok tar tá si sza bá lyok be tar tá sát
biz to sí tó fel té te le ket),

11. a szak mai vizs ga szer ve zé sé ért köz vet le nül fe le lõs
sze mé lyek is ko lai és szak mai vég zett sé gé nek, szak mai
gya kor la tá nak, be töl tött mun ka kö ré nek is mer te té sét,

12. a szak mai vizs ga gya kor la ti vizs ga ré szé nek le bo -
nyo lí tá sá hoz szük sé ges tár gyi fel té te lek biz to sí tá sá nak
mód ját,

13. a vizs ga szer ve zés el nye ré sé hez szük sé ges sze mé lyi 
és tár gyi fel té te le ket (szak ké pe sí té sen ként, rész-szak ké pe -
sí té sen ként, el ága zá son ként és rá épü lé sen ként külön-
 külön el ké szí tett össze ál lí tás ban kell be mu tat ni),

14. a szak mai vizs ga szer ve zés sel össze füg gõ jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott ren del ke zé sek meg tar tá sá ra,
valamint a szak mai vizs gáz ta tá si te vé keny ség fo lya ma tos
vég zé sé re vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lást,

* A pá lyá zat is ko la rend sze ren kí vü li kép zést kö ve tõ szak mai vizs gák
szer ve zé si jo go sult sá gá nak meg szer zé se ér de ké ben be nyújt ha tó a tel jes szak -
ké pe sí tés re, illetve egy vagy több rész-szak ké pe sí tés re, el ága zás ra és rá épü -
lés re. 

Így pél dá ul az 51 525 01 OKJ azo no sí tó szá mú Au tó sze re lõ szak ké pe sí tés
ese té ben az 1000 szá mú Au tó sze re lõ alap-szak ké pe sí tés re, vagy a 0100 31 01
szá mú Au tó bon tó; a 0100 31 02 szá mú Au tó kar ban tar tó és -ápo ló; a 0100
31 03 Au tó mo só gép-ke ze lõ szá mú rész-szak ké pe sí té sek re, és a 0001 54 01
Au tó tech ni kus, valamint a 0001 52 01 szá mú Gáz au tó sze re lõ rá épü lés re
(össze sen te hát hat szak ké pe sí té si vizs ga rész re – meg ne ve zés re) le het egy -
szerre vagy kü lön-kü lön pá lyá za tot be nyúj ta ni.

15. a gaz da sá gi ka ma rá val, a szak ké pe sí tés kö ré be tar -
to zó mun ka adói és mun ka vál la lói szer ve ze tek kel való
kap cso la tá nak be mu ta tá sát.

III. A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:

1. a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 2006. évi IV. tör -
vény ha tá lya alá tar to zó pá lyá zó, valamint köz hasz nú tár -
sa ság ese té ben az ille té kes cég bí ró ság ál tal ki bo csá tott, a
pá lyá zat be nyúj tá sá nak idõ pont já tól szá mí tott 30 nap nál
nem ré geb bi cég ki vo na tot, egyéb pá lyá zók ese té ben – a
fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény 1. szá -
mú mel lék le té ben ne ve sí tett fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ki -
vé te lé vel – a pá lyá zó egy sé ges szer ke zet be fog lalt, ha tá -
lyos lé te sí tõ ok ira tát (ala pí tó ok ira tát, alap sza bá lyát),
egyé ni vál lal ko zó ese tén a vál lal ko zói iga zol vány hi te les
má so la tát, és a nyil ván tar tá suk ra ille té kes ha tó ság ál tal ki -
ál lí tott, a pá lyá zat be nyúj tá sá nak idõ pont já tól szá mí tott
30 nap nál nem ré geb bi iga zo lást arra vo nat ko zó an, hogy a
ké rel me zõ a ha tó ság nyil ván tar tá sá ban sze re pel,

2. annak iga zo lá sát, hogy a pá lyá zó sze re pel az Fktv.
8.  §-ában meg ha tá ro zott fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé -
nyek nyil ván tar tá sá ban, és nyil ván tar tás ba vé te le óta – a
pá lyá zat be nyúj tá sá nak idõ pont já tól szá mí tott – leg alább
két év el telt,

3. az Fktv. 9.  §-ának (5) be kez dé se sze rint el ké szí tett és 
a nyil ván tar tást ve ze tõ nek meg kül dött, a két éves te vé -
keny ség rõl  szóló be szá mo ló má so la tát,

4. az ér vé nyes in téz mé nyakk re di tá ci ós ta nú sít vány má -
so la tát,

5. annak iga zo lá sát, hogy a szak mai vizs ga gya kor la ti
vizs ga ré szé nek le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges tár gyi fel té te -
lek ren del ke zés re áll nak,

6. gaz da sá gi tár sa ság és egyé ni vál lal ko zó ese tén a te -
rü le ti leg ille té kes gaz da sá gi ka ma ra, illetve – ahol a szak -
ké pe sí tés nem tar to zik gaz da sá gi ka ma ra ille té kességébe – 
a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ki je lölt, a szak -
kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény 14.  §-ának
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szak mai szer ve zet iga zo -
lá sát, hogy a gya kor la ti vizs ga rész le bo nyo lí tá sá hoz szük -
sé ges, ren del ke zés re álló tár gyi fel té te lek meg fe le lõ mi nõ -
sé gû ek,

7. annak iga zo lá sát, hogy a pá lyá zó nak nincs az ille té -
kes adó ha tó ság vagy vám ha tó ság ál tal nyil ván tar tott, le járt 
köz tar to zá sa,

8. amennyi ben a pá lyá zó a csõd el já rás ról és a fel szá -
mo lá si el já rás ról szóló 1991. évi XLIX. tör vény, vagy a
cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá -
mo lás ról szóló 2006. évi V. tör vé ny ha tá lya alá tar to zó
szer ve zet, az arra vo nat ko zó nyi lat ko za tát, hogy nem
 folyik el le ne csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el -
járás,
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9. a bí rá la ti díj be fi ze té sét iga zo ló kész pénz-át uta lá si
meg bí zás (csekk) fel adó ve vény ének má so la tát,

10. a szám la ve ze tõ pénz in té zet tõl szár ma zó, a pá lyá zat
be nyúj tá sá nak idõ pont já tól szá mí tott 30 nap nál nem ré -
geb bi bank in for má ci ót, amely tar tal maz za a szám la ve ze tõ
hi tel in té zet meg ne ve zé sét, cí mét, a szám la ve ze tés kez dõ -
nap ját és a bank nyi lat ko za tát, hogy a pá lyá zó fi ze té si kö -
te le zett sé ge i nek idõ ben ele get tesz-e, bank szám lá ján elõ -
for dult-e sor ban ál lás a tárgy évet meg elõ zõ év ben, a pénz -
in té zet és a pá lyá zó kap cso la tá nak jel lem zé sét (pl. szé les
körû vagy csak szám la kap cso lat).

IV. A pá lyá zat tal kap cso la tos egyéb in for má ci ók:

1. Amennyi ben a pá lyá zó a vizs ga szer ve zé si te vé keny -
sé get több ter ve zé si sta tisz ti kai ré gió te rü le tén is el kí ván ja 
lát ni, úgy mind egyik ré gió vo nat ko zá sá ban kü lön pá lyá za -
tot kell be nyúj ta nia, és va la mennyi pá lyá za ton fel kell tün -
tet nie az össze sen be nyúj tott pá lyá za tai szá mát. Eb ben az
eset ben a köz hi te les mel lék le te ket csak az egyik pá lyá zat -
hoz kell csa tol nia. A töb bi pá lyá zat hoz a mel lék le tek fény -
má so lat ban is csa tol ha tók, azon ban a pá lyá za ton fel kell
tün tet ni, hogy mely ré gi ó ra be nyúj tott pá lyá zat hoz csa tol -
ta a köz hi te les mel lék le te ket.

2. A pá lyá zó bí rá la ti dí jat kö te les fi zet ni. A bí rá la ti díj
össze ge 26 000 Ft, azaz hu szon hat ezer fo rint.

3. Amennyi ben a pá lyá zó a vizs ga szer ve zé si te vé keny -
sé get több ter ve zé si sta tisz ti kai ré gió te rü le tén is el kí ván ja 
lát ni, és ezért nem egy, ha nem több – az elõ írások sze rin ti
szá mú – pá lyá za tot nyújt be, a bí rá la ti dí jat va la mennyi
 pályázat után meg kell fi zet nie.

4. A bí rá la ti dí jat a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té -
rium 1 0032000-01 460658. szá mú bank szám lá já ra kész -
pénz-át uta lá si meg bí zá son kell be fi zet ni, amely az Inf ra -
struk tú ra Sza bá lyo zá si Fõ osz tály tól igé nyel he tõ (1055
Bu da pest, Hon véd u. 13–15. Tel: 06 (1) 374-2719).

5. A pá lyá za ti ki írás sal kap cso lat ban to váb bi in for má -
ció a GKM Inf ra struk tú ra Sza bá lyo zá si Fõ osz tá lyán (1055 
Bu da pest, Hon véd u. 13–15.) a 06 (1) 374-2719 te le fon -
szá mon kér he tõ.

6. A pá lyá zat tal el nyer he tõ vizs ga jo go sult ság idõ tar ta -
ma: a pá lyá zat ered mé nyé nek a gaz da sá gi és köz le ke dé si
mi nisz ter erre vo nat ko zó ren de le té ben tör té nõ ki hir de té sé -
nek ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott négy év.

7. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak vég sõ ha tár ide je: a pá lyá -
zat Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té te lé nek idõ pont já -
tól szá mí tott 62. nap 14.00 óra, amennyi ben ez a nap nem
mun ka nap, úgy az azt kö ve tõ elsõ mun ka nap 14.00 óra.

8. A pá lyá zat be nyúj tá sá ról, illetve át vé te lé rõl a be -
nyúj tó a hely szí nen el is mer vényt kap, amely tar tal maz za a
pá lyá zat be nyúj tá sá nak idõ pont ját.

9. Min den egyes pá lyá za tot cég sze rû en alá ír va, 7 pél -
dány ban (1 ere de ti és az ere de ti vel min den ben meg egye zõ
6 má so la ti), kö tött, fû zött vagy tû zött for má ban, cím lap -
pal, tar ta lom jegy zék kel és min den ol dalt a cím lap pal
együtt fo lya ma to san ol dal szám mal el lát va – az ol dal szá -
mo zás ba be le ért ve a be nyúj tan dó iga zo lá so kat stb. is –, to -
váb bá az összes pél dányt egy zárt bo rí ték ban vagy do boz -
ban, „GKM vizs ga szer ve zé si jog el nye ré sé nek pá lyá za ta”
fel irat tal – a bo rí té kon egyéb fel irat nem le het – kell
( személyes kép vi se lõ út ján) be nyúj ta ni a kö vet ke zõ cím re: 
Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium, Inf ra struk tú ra
Sza bá lyo zá si Fõ osz tály, 1055 Bu da pest, Hon véd u.
13–15., VI. eme let 612. szá mú szoba.

10. A pá lyá zat cím lap ja tar tal maz za: a pá lyá zó ne vét,
cí mét, annak a szak ké pe sí tés nek, rész-szak ké pe sí tés nek,
le ága zás nak, rá épü lés nek az azo no sí tó szá mát és meg ne -
ve zé sét, amely vizs ga szer ve zé si jo gá nak meg szer zé sé re a
pá lyá za tot be nyúj tot ták, to váb bá a pá lyá zat el ké szí té sé nek 
idõ pont ját (év, hó nap, nap).

11. A pá lyá za tok cím lap ján fel kell tün tet ni az aján lat
„ere de ti” és „má so lat” meg je lö lé sét, valamint az „ere de ti”
fel irat mel lett az 1. sor szá mot, to váb bá a „má so lat” fel irat
mel lett azok 2–7. kö zöt ti sor szá mát, to váb bá az 1. ol dal -
szá mot.

12. Az ere de ti pá lyá zat és má so la tai kö zöt ti el té rés ese -
tén az ere de ti pá lyá zat ban fog lal tak ke rül nek figye -
lembevételre.

13. A ké se del me sen be nyúj tott vagy a va lót lan ada to -
kat tar tal ma zó pá lyá za tok ki zá rás ra ke rül nek, és nem bí rál -
ha tók el.

14. A pá lyá zat hi ány pót lá sá ra a ki író egy sze ri le he tõ sé -
get biz to sí t a hi ány pót lás ra való fel szó lí tás ban meg ha tá ro -
zott ha tár idõn be lül.

15. A pá lyá za tok el bí rá lá sa és a dön tés ho za tal a pá lyá -
zat vagy pá lyá za tok be nyúj tá sá nak vég sõ ha tár ide jé tõl
szá mí tott 60 na pon be lül tör té nik meg.

16. A pá lyá za tok az V. pont ban fog lal tak alap ján ke rül -
nek el bí rá lás ra.

17. A pá lyá za tok el bí rá lá sát bí rá ló bi zott ság – az el -
bírálási ha tár idõn be lül meg tar tott bí rá ló-bi zott sá gi ülé sen
ho zott dön tés ho za tal lal – a gaz da sá gi és köz le ke dé si
 miniszter ál tal jó vá ha gyott mû kö dé si sza bály zat sze rint
 végzi.

18. A szak mai vizs gák szer ve zé sé re jo go sult in téz mé -
nye ket, a szak ké pe sí té sek és a ré gi ók meg ne ve zé sét,
amely re a vizs gáz ta tá si jog ki ter jed, valamint a jo go sult -
ság idõ tar ta mát a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter ren -
de let ben ha tá roz za meg.

19. A pá lyá za ti el já rás ered mé nyé rõl a pá lyá za tot be -
nyúj tók le vél ben, az el bí rá lást és a dön tés ho za tal ülé sét
kö ve tõ 30 mun ka na pon be lül ér te sí tést kap nak.

2007/117. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 8977



20. Vizs ga jo go sult ság a kö vet ke zõ ter ve zé si sta tisz ti -
kai ré gi ók ra pá lyáz ha tó:

20.1. Kö zép-Ma gyar or szá gi Ré gió: Bu da pest, Pest
megye;

20.2. Kö zép-Du nán tú li Ré gió: Fej ér me gye, Veszp rém
me gye, Ko má rom-Esz ter gom megye;

20.3. Nyu gat-Du nán tú li Ré gió: Gyõr-Mo son-Sop ron
me gye, Vas me gye, Zala me gye;

20.4. Dél-Du nán tú li Ré gió: Ba ra nya me gye, So mogy
me gye, Tol na me gye;

20.5. Észak-Ma gyar or szá gi Ré gió: Borsod-Abaúj-
 Zemplén me gye, He ves me gye, Nóg rád me gye;

20.6. Észak-Al föl di Ré gió: Haj dú-Bi har me gye,
Jász-Nagy kun-Szol nok me gye, Sza bolcs-Szat már-Be reg
me gye;

20.7. Dél-Al föl di Ré gió: Bács-Kis kun me gye, Bé kés
me gye, Csong rád me gye.
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V. Az el bí rá lás ér té ke lé si szem pont jai, az ér té ke lés mód sze re:

Az ér té ke lés az aláb bi ak ban meg ha tá ro zott szem pon tok alap ján tör té nik:

a) Mel lék le tek meg lé te

III. pont
sor szá mai

Mel lék let

Van

Nincs
ere de ti

hi te les
má so lat

má so lat

 1. a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 2006. évi IV. tör vény ha tá lya alá tar to zó pá lyá zók
ese té ben (ide ért ve a köz hasz nú tár sa sá got is) az ille té kes cég bí ró ság ál tal ki bo csá tott, 
a pá lyá zat be nyúj tá sá nak idõ pont já tól szá mí tott 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat,
egyéb pá lyá zók ese té ben – a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
1. szá mú mel lék le té ben ne ve sí tett fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ki vé te lé vel – a pá lyá zó
egy sé ges szer ke zet be fog lalt, ha tá lyos lé te sí tõ ok ira ta (ala pí tó ok ira ta, alap sza bá lya – 
hi te les má so lat), egyé ni vál lal ko zó ese tén a vál lal ko zói iga zol vány hi te les má so la ta
és a nyil ván tar tá suk ra ille té kes ha tó ság ál tal ki ál lí tott, a pá lyá zat be nyúj tá sá nak idõ -
pont já tól szá mí tott 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lás arra vo nat ko zó an, hogy a ké rel -
me zõ a ha tó ság nyil ván tar tá sá ban sze re pel

  2. annak iga zo lá sa (ta nú sít vány hi te les má so la ta), hogy a pá lyá zó sze re pel az Fktv.
8.  §-ában meg ha tá ro zott fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek nyil ván tar tá sá ban,
és nyil ván tar tás ba vé te le óta – a pá lyá zat be nyúj tá sá nak idõ pont já tól szá mí tot tan –
leg alább két év el telt

 3. az Fktv. 9.  §-ának (5) be kez dé se sze rint el ké szí tett és a nyil ván tar tást ve ze tõ nek
meg kül dött, a két éves te vé keny ség rõl  szóló be szá mo ló má so la ta

 4. ér vé nyes in téz mé nyakk re di tá ci ós ta nú sít vány má so la ta

 5. annak iga zo lá sa, hogy a szak mai vizs ga gya kor la ti vizs ga ré szé nek le bo nyo lí tá sá hoz
szük sé ges tár gyi fel té te lek ren del ke zés re áll nak (együtt mû kö dé si meg álla po dás,
szer zõ dés, amennyi ben a gya kor la ti fel té te le ket a pá lyá zó sa ját maga biz to sít ja, úgy
az er rõl  szóló nyi lat ko zat stb.)

 6. gaz da sá gi tár sa ság, illetve egyé ni vál lal ko zó ese tén a te rü le ti leg ille té kes gaz da sá gi
ka ma ra, il le tõ leg – ahol a szak ké pe sí tés nem tar to zik gaz da sá gi ka ma ra ille té -
kességébe – a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ki je lölt, a szak kép zés rõl  szóló
1993. évi LXXVI. tör vény 14.  § (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott szak mai szer ve zet
iga zo lá sa, hogy a gya kor la ti vizs ga rész le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges ren del ke zés re
álló tár gyi fel té te lek meg fe le lõ mi nõ sé gû ek

 7. annak iga zo lá sa, hogy a pá lyá zó nak nincs az ille té kes adó- és vám ha tó ság ál tal nyil -
ván tar tott, le járt köz tar to zá sa

 8. amennyi ben a pá lyá zó a csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról szóló 1991. évi
XLIX. tör vény, vagy a cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá mo -
lás ról szóló 2006. évi V. tör vé ny ha tá lya alá tar to zó szer ve zet, az arra vo nat ko zó
nyi lat ko zat, hogy nem fo lyik el le ne csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá molási el járás

 9. a bí rá la ti díj be fi ze té sét iga zo ló csekk má so la ta

10. a szám la ve ze tõ pénz in té zet tõl szár ma zó, a pá lyá zat be nyúj tá sá nak idõ pont já tól szá -
mí tott 30 nap nál nem ré geb bi bank in for má ció, amely tar tal maz za a számla vezetõ hi -
tel in té zet meg ne ve zé sét, cí mét, a szám la ve ze tés kez dõ nap ját és a bank nyi lat ko za tát,
hogy a pá lyá zó fi ze té si kö te le zett sé ge i nek idõ ben ele get tesz-e, bank számláján elõ -
for dult-e sor ban ál lás a tárgy évet meg elõ zõ év ben, a pénz in té zet és a pá lyá zó kap -
cso la tá nak jel lem zé sét (pl. szé les körû vagy csak szám la kap cso lat)
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Az 1–10. pon tok ese té ben az ok ira tok és iga zo lá sok csak az a) pont táb lá za tá ban meg ha tá ro zott for má ban (ere de ti, hi -
te les má so lat, má so lat stb.) for má já ban fo gad ha tók el. Amennyi ben a fel so rolt mel lék le tek bár me lyi ke hi ány zik vagy
nem fe le l meg az elõ írt kö ve tel mé nyek nek és ha tár idõ nek, a pá lyá zat csak az elõ írt ha tár idõ re tör tént hi ány pót lás után bí -
rál ha tó el. A hi ány pót lás el mu lasz tá sa vagy annak ha tár idõt kö ve tõ tel je sí té se ese tén a pá lyá zat ki zá rás ra ke rül. A hi ány -
pót lás le he tõ sé ge csak egy szer áll fenn. A hi ány pót lás utá ni, újabb hi ány pót lás ra már nincs le he tõ ség. Ha a szám la ve ze tõ
pénz in té ze ti nyi lat ko zat ban a pá lyá zó mi nõ sí té se – akár csak az egyik is – a kö vet ke zõ tar tal mú: fi ze té si kö te le zett sé gé -
nek nem tett idõ ben ele get, bank szám lá ján elõ for dult sor ban ál lás, a pá lyá zat szin tén nem bí rál ha tó el és a pá lyá zat ki zá -
rás ra kerül.

b) Pá lyá zat adat ré sze i nek meg lé te

II. pont
sor szá mai

Ada tok Van Nincs

1. a pá lyá zó neve,
le ve le zé si címe (a cím lap tól füg get le nül fel kell tün tet ni)
te le fon szá ma

2. te lep he lyé nek címe (amennyi ben az azo nos a le ve le zé si cím mel, úgy erre a kö rül mény re az adat -
he lyen az is mé telt cím meg adás sal utal ni szük sé ges, te hát a te lep hely címe üre sen nem ma rad hat)

3. azon szak ké pe sí tés vagy szak ké pe sí té sek – ezen be lül a rész-szak ké pe sí tés(ek), az el ága zás(ok)
és a rá épü lés(ek) – meg je lö lé se (OKJ azo no sí tó szám mal és szak ké pe sí tés meg ne ve zé sé vel), ame -
lyek re a vizs ga szer ve zé si jo got meg kí ván ja sze rez ni (cím lap tól füg get le nül)

4. azon ter ve zé si sta tisz ti kai ré gió vagy ré gi ók meg ne ve zé se, amely ben a vizs ga szer ve zé si te vé -
keny sé get el kí ván ja lát ni

Amennyi ben a fel so rolt ada tok bár me lyi ke hi ány zik, azt az egy sze ri hi ány pót lás ra való fel szó lí tás ha tár ide jé nek le jár -
tá ig le het pó tol ni. A hi ány zó adat ha tár idõ re tör té nõ pót lá sá nak el mu lasz tá sa ese tén a pá lyá zat nem bírálható el és a
pályázat kizárásra kerül.

c) A pá lyá zat ér té ke lé se pon to zás alap ján

II. pont
sor szá mai

Ér té ke lé si szem pon tok
Ad ha tó

pont szám
El ért

pont szám

 5. szak kép zés sel kap cso la tos te vé keny ség ér de mi ada to kon is ala pu ló be mu ta tá sa (nem köz le ke dé si
te rü le ten)

0–5

 6. te vé keny ség ér de mi ada to kon is ala pu ló be mu ta tá sa a köz le ke dé si szak kép zés te rü le tén 0–10

 7. szak mai vizs ga szer ve zé si te vé keny ség be mu ta tá sa, fel té ve, hogy a pá lyá zó ko ráb ban erre fel jo -
go sí tás sal ren del ke zett (nem köz le ke dé si te rü le ten)

0–5

 8. szak mai vizs ga szer ve zé si te vé keny ség be mu ta tá sa a köz le ke dés te rü le tén, fel té ve, hogy a pá lyá -
zó ko ráb ban erre fel jo go sí tás sal ren del ke zett

0–10

 9. al kal ma zott mi nõ ség biz to sí tá si rend szer le írá sa 0–10

10. a szak mai vizs ga szer ve zé sét vég zõ egy ség be mu ta tá sa (a szer ve zet ben el fog lalt he lye, irá nyí tá -
sa, az e cél ra ren del ke zés re álló sze mé lyi, tár gyi, kü lö nös te kin tet tel az ügy ke ze lé si és ti tok tar tá si 
sza bá lyok be tar tá sát biz to sí tó fel té te lek)

0–20

11. a szak mai vizs ga szer ve zé sé ért köz vet le nül fe le lõs sze mé lyek is ko lai és szak mai vég zett sé gé nek,
szak mai gya kor la tá nak, be töl tött mun ka kö ré nek is mer te té se

0–10

12. a szak mai vizs ga gya kor la ti vizs ga ré szé nek le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges tár gyi fel té te lek biz to sí -
tá sá nak mód ja

0–15

14. a szak mai vizs ga szer ve zés sel össze füg gõ jog sza bály ban meg ha tá ro zott ren del ke zé sek meg tar tá -
sá ra, valamint a szak mai vizs gáz ta tá si te vé keny ség fo lya ma tos vég zé sé re vo nat ko zó kö te le zett -
ség vál la lás

0–5

15. gaz da sá gi ka ma rá val, a szak ké pe sí tés kö ré be tar to zó mun ka adói és mun ka vál la lói szer ve ze tek kel 
való kap cso lat be mu ta tá sa

0–10

5–15. pon tok ra ka pott pont szám össze sen:

Amennyi ben az V. c) pont táb lá za tá ban sze rep lõ ér té ke lé si szem pon tok ra ka pott pont szá mok össze ge nem éri el leg -
alább a ma xi má li san ad ha tó össz pont szám (100 pont) 51%-át, úgy a vizs ga jo go sult ság nem adható meg.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter



Mel lék let a szak mai vizs ga szer ve zé sé re ki írt pá lyá za ti fel hí vá shoz

Sor-
szám

Szak ké pe sí tés azo no sí tó
szá ma

Szakképe sítés
meg nevezése

Szak ké pe sí té sek köre

szint
tanul -
mányi
te rü let

sor-
szám

azo no sí tó szám rész-szak ké pe sí tés el ága zás rá épü lés

alap -
szak -

képesítés

rész -
szak -

képesítés
el ága zás rá épü lés

azo no sí tó szám
meg ne ve zés

azo no sí tó szám
meg ne ve zés

azo no sí tó szám
meg ne ve zés

szint sor szám szint sor szám szint sor szám

195 31 582 06 Épí tõ- és anyag -
moz ga tó gép 
ke zelõje

0 1 0 0 31 01 Eme lõ gép ke ze lõ

0 1 0 0 31 02 Ener gia át ala kí tó-
be ren de zés
 kezelõje

0 1 0 0 31 03 Épí té si anyag elõ -
ké szí tõ gép keze -
lõje

0 1 0 0 31 04 Föld mun ka gép-
ke ze lõ

0 1 0 0 31 05 Tar gon ca ve ze tõ

0 1 0 0 31 06 Út épí tõ gép-ke ze lõ

0 0 1 0 31 01 Könnyû gép ke ze lõ

0 0 1 0 31 02 Ne héz gép ke ze lõ

211 31 840 01 Úszó mun ka gép-
ke ze lõ

0 0 0 0

241 52 525 01 Au tó elekt ro ni kai
mû sze rész

1 0 0 0

0 1 0 0 52 01 Gépjármû -
riasztó-szerelõ

242 51 525 01 Au tó sze re lõ 1 0 0 0

0 1 0 0 31 01 Au tó bon tó

0 1 0 0 31 02 Au tó kar ban tar tó
és -ápo ló

0 1 0 0 21 01 Au tó mo só gép-
ke ze lõ

0 0 0 1 54 01 Au tó tech ni kus

0 0 0 1 52 01 Gáz au tó sze re lõ

243 31 525 01 Gu mi ab roncs-
ja ví tó és kerék -
kiegyensúlyozó

0 0 0 0
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Sor-
szám

Szak ké pe sí tés azo no sí tó
szá ma

Szakképe sítés
meg nevezése

Szak ké pe sí té sek köre

szint
tanul -
mányi
te rü let

sor-
szám

azo no sí tó szám rész-szak ké pe sí tés el ága zás rá épü lés

alap -
szak -

képesítés

rész -
szak -

képesítés
el ága zás rá épü lés

azo no sí tó szám
meg ne ve zés

azo no sí tó szám
meg ne ve zés

azo no sí tó szám
meg ne ve zés

szint sor szám szint sor szám szint sor szám

244 54 841 01 Ha jó zá si tech ni kus 0 0 0 0

0 1 0 0 31 01 Fe dél zet mes ter
bel ví zi ha jón

0 1 0 0 21 01 Mat róz bel ví zi
 hajón

0 1 0 0 31 02 Mat róz-gép ke ze lõ
bel ví zi ha jón

245 31 841 01 Ha szon gép jár mû
ve ze tõ

0 0 1 0 31 01 Au tó busz-ve ze tõ

0 0 1 0 31 02 Te her gép ko csi-
ve ze tõ

246 31 525 02 Jár mû fé nye zõ 1 0 0 0

247 31 525 03 Ka rosszé ria-
la ka tos

1 0 0 0

248 33 543 02 Kis ha jó épí tõ, 
-kar ban tar tó

0 0 0 0

0 1 0 0 31 01 Kis ha jó-
karban tartó

0 0 0 1 54 01 Kis ha jó épí tõ
és -kar ban tar tó
tech ni kus

249 52 523 02 Köz le ke dés au to -
ma ti kai mû sze rész

1 0 0 0

0 0 0 1 54 01 Köz le ke dés au to -
ma ti kai tech ni kus

250 54 582 02 Köz le ke dés épí tõ
tech ni kus

0 0 1 0 54 01 Híd épí tõ és -fenn -
tar tó tech ni kus

0 0 1 0 54 02 Út épí tõ és -fenn -
tar tó tech ni kus

0 0 1 0 54 03 Vas út épí tõ és
-fenn tar tó tech -
nikus
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Sor-
szám

Szak ké pe sí tés azo no sí tó
szá ma

Szakképe sítés
meg nevezése

Szak ké pe sí té sek köre

szint
tanul -
mányi
te rü let

sor-
szám

azo no sí tó szám rész-szak ké pe sí tés el ága zás rá épü lés

alap -
szak -

képesítés

rész -
szak -

képesítés
el ága zás rá épü lés

azo no sí tó szám
meg ne ve zés

azo no sí tó szám
meg ne ve zés

azo no sí tó szám
meg ne ve zés

szint sor szám szint sor szám szint sor szám

251 52 841 01 Köz le ke dés üzem -
vi tel-el lá tó

0 1 0 0 33 01 Me net jegy el len õr

0 1 0 0 52 01 Menetjegypénz -
táros

0 0 1 0 52 01 Köz úti köz le ke -
dés üzem vi tel el lá tó

0 0 1 0 52 02 Légi köz le ke dés -
üzem vi tel el lá tó

0 0 1 0 52 03 Szál lít má nyo zá si
ügy in té zõ

0 0 1 0 52 04 Vízi köz le ke dés -
üzem vi tel el lá tó

252 31 582 16 Köz út ke ze lõ 0 0 0 0

0 1 0 0 21 01 Út fenn tar tó

253 54 841 02 Lé gi utas-kí sé rõ 1 0 0 0

254 33 525 01 Mo tor- és ke rék -
pár sze re lõ

0 0 1 0 33 01 Ke rék pár sze re lõ

0 0 1 0 33 02 Motorkerékpár-
 szerelõ

255 52 525 02 Re pü lõ gép-
mû sze rész

1 0 0 0

256 52 525 03 Re pü lõ gép sár -
kány-sze re lõ

0 0 0 0

257 52 525 04 Re pü lõ gép-sze re lõ 1 0 0 0

0 0 0 1 54 01 Re pü lõ gép-
tech nikus

258 52 841 03 Re pü lõ té ri föld i
ki szol gá ló

0 0 0 0

259 31 525 04 Tar gon ca- és 
mun ka gép sze re lõ

0 0 0 0

260 31 582 18 Út épí tõ 1 0 0 0

0 1 0 0 21 01 Tér bur ko ló
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Sor-
szám

Szak ké pe sí tés azo no sí tó
szá ma

Szakképe sítés
meg nevezése

Szak ké pe sí té sek köre

szint
tanul -
mányi
te rü let

sor-
szám

azo no sí tó szám rész-szak ké pe sí tés el ága zás rá épü lés

alap -
szak -

képesítés

rész -
szak -

képesítés
el ága zás rá épü lés

azo no sí tó szám
meg ne ve zés

azo no sí tó szám
meg ne ve zés

azo no sí tó szám
meg ne ve zés

szint sor szám szint sor szám szint sor szám

261 51 525 02 Vas úti jármû -
szerelõ

0 1 0 0 31 01 Ko csi vizs gá ló

0 0 1 0 51 01 Dí zel mo to ros vas -
úti jár mû sze re lõ je

0 0 1 0 51 02 Vas úti vil la mos jár -
mû sze re lõ je

0 0 1 0 51 03 Vas úti von ta tott
jár mû sze re lõ je

0 0 0 1 54 01 Va sú ti jár mû-
tech ni kus

262 31 841 02 Vas úti pálya -
munkás

1 0 0 0

0 1 0 0 21 01 Vo nal gon do zó

263 33 522 03 Vas úti von ta tá si-
áram el lá tá si
rend szer sze re lõ

0 0 0 0

0 1 0 0 31 01 Vas úti von tat ási -
há ló zat-sze re lõ

264 52 841 04 Va sút üzem vi tel-
el lá tó

0 1 0 0 52 01 Há ló ko csi ka la uz

0 1 0 0 52 02 Jegy vizs gá ló

0 1 0 0 52 03 Vas úti rak tár nok

0 1 0 0 31 01 Vo nat fel- és 
át ve võ

0 0 1 0 52 01 For gal mi szol gá -
lat te võ

0 0 1 0 52 02 Vas úti áru fu va ro -
zá si pénz tá ros

0 0 1 0 52 03 Vas úti személy -
fuvarozási pénz -
táros

0 0 0 1 54 01 Vas úti áru fu va ro -
zá si tech no ló gus
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Sor-
szám

Szak ké pe sí tés azo no sí tó
szá ma

Szakképe sítés
meg nevezése

Szak ké pe sí té sek köre

szint
tanul -
mányi
te rü let

sor-
szám

azo no sí tó szám rész-szak ké pe sí tés el ága zás rá épü lés

alap -
szak -

képesítés

rész -
szak -

képesítés
el ága zás rá épü lés

azo no sí tó szám
meg ne ve zés

azo no sí tó szám
meg ne ve zés

azo no sí tó szám
meg ne ve zés

szint sor szám szint sor szám szint sor szám

0 0 0 1 54 02 Vas úti for gal mi
tech no ló gus

0 0 0 1 54 03 Vas úti személy -
fuvarozási tech -
nológus

309 52 341 01 Au tó- és motor -
kerékpár-keres -
kedõ

0 0 0 0

0 1 0 0 33 01 Au tó- és motor -
kerékpár-eladó, 
-köl csön zõ
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A Csongrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatóságának
(6721 Szeged, Deák Ferenc utca 17.)

h i r d e t m é n y e

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 – a föld ren de zõ és föld -
kiadó bi zott sá gok ról  szóló 1993. évi II. törvény 4/B.  §-a (5) be kez dé se és 9.  §-a alapján –

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

tart a ru zsai Nép sza bad ság Me zõ gaz da sá gi Ter me lõ szö vet ke zet hasz ná la tá ban lévõ föl dek kiadása céljából.

A sor so lás he lye: Ru zsa, Tö mör kény tér 1., Móra Fe renc Mû ve lõ dé si Ház és Könyvtár

A sor so lás ide je: 2007. ok tó ber 9. (kedd), 9. óra

A sor so lás ra ke rü lõ föld rész le tek adatai:

Te le pü lés: Ru zsa, Nép sza bad ság Mgtsz

Kül te rü let

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let 
(ha, m2)

Arany ko ro na Meg jegy zés

031/29 gyep (rét) 1,1969 15,57

033/54 szán tó 0,6711 5,37

033/55 szán tó 1,0184 8,15

033/86 szán tó 1,6781 7,05

033/95 gyep (rét), ná das, gyep (le ge lõ) 2,1323 27,11

033/97 gyep (rét), szán tó 1,0420 15,20

033/98 gyep (rét) 1,0656 15,52

033/99 gyep (rét) 0,6656 9,00

033/106 szán tó, gyep (rét) 3,2396 40,51 Ki ad ha tó: 1449/4051 tu laj do ni
há nyad (14,49 AK)

035/10 gyep (rét) 1,1670 13,36

070 gyep (le ge lõ) 0,0270 0,21

089/42 szán tó 0,0932 0,22

093/56 szán tó 0,1452 1,16

098/21 gyep (le ge lõ) 0,2210 0,20

0117/31 szán tó 0,3492 4,26

0135/9 szán tó, gyep (rét) 0,7924 7,57 Föld mé ré si je lek el he lye zé si
jog, Csong rád Me gyei Föld hi -
va tal

0143/4 gyep (le ge lõ) 0,1181 0,90

0156/44 szán tó 0,1376 1,10

0156/45 szán tó 0,0190 0,15

0156/46 szán tó 0,5845 15,72
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let 
(ha, m2)

Arany ko ro na Meg jegy zés

0171/71 gyep (rét) 0,0677 1,06 Föld mé ré si je lek el he lye zé si
jog, Csong rád Me gyei Föld -
hivatal

0179/27 szán tó 0,2410 2,94

0201/30 gyep (rét) 3,6360 38,53 Bá nya szol gal mi jog, MOL Rt.

0210/29 szán tó 2,5597 5,98 Bá nya szol gal mi jog, MOL Rt.

0210/31 szán tó, gyep (le ge lõ) 0,6224 3,76 Bá nya szol gal mi jog, MOL Rt.

0210/33 szán tó 0,1372 0,33 Bá nya szol gal mi jog, MOL Rt.

0210/34 szán tó 0,2005 0,48 Bá nya szol gal mi jog, MOL Rt.

0227/50 gyü möl csös, szán tó 18,4271 331,99 Szol gal mi jog, MOL Rt.

0236/56 gyü möl csös, szán tó 18,6266 266,07

0238/23 szán tó 0,1825 1,46

0238/26 szán tó 0,0123 0,10

0238/33 gyep (rét) 0,4856 11,41

0238/52 szán tó 0,3861 4,71 Ki ad ha tó: 276/471 tu laj do ni 
há nyad (2,76 AK)

0238/68 gyep (rét) 0,4187 6,53

0240/33 gyep (le ge lõ) 0,0050 0,04

0247/72 gyü möl csös 0,5501 8,14

0247/73 gyü möl csös 0,7360 10,89

0247/102 gyü möl csös 2,7901 41,29

0247/107 szán tó 0,0389 0,31

0261/36 gyü möl csös 2,8198 61,19

0261/66 szán tó 0,1094 0,46

0261/67 gyü möl csös 0,6343 13,76

0276/23 szõ lõ, gyep (le ge lõ) 0,2248 5,96

0280/19 szán tó 0,1795 0,75

0314/97 szán tó 0,2574 1,08

0330/38 szán tó 0,4325 1,82

0330/42 gyep (rét), szán tó 3,1937 33,05

0335/15 szán tó 0,8340 6,67 Föld mé ré si je lek el he lye zé si
jog, Csong rád Me gyei Föld -
hivatal

0342/1 gyep (rét), szán tó 5,6357 48,67 Ki ad ha tó: 4138/4867 tu laj do ni
há nyad (41,38 AK)
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let 
(ha, m2)

Arany ko ro na Meg jegy zés

0342/22 szán tó 0,0765 0,32

0342/31 szán tó 0,1422 1,14

0343/9 szán tó 0,0873 0,37

0346/39 szõ lõ 18,6460 550,06 Föld mé ré si je lek el he lye zé si
jog, Csong rád Me gyei Föld -
hivatal

A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het.

A rész arány-tu laj do no sok a sor so lás meg kez dé sét meg elõ zõ en egyez sé get köthetnek.

A sor so lá son a szö vet ke zet ben még ki nem adott rész arány-föld tu laj don nal ren del ke zõ sze mé lyek vehetnek részt.

A sor so lá son bár mi lyen ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem ér vé nye -
sít het, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem változtatható meg.

A sor so lás sza bály ta lan le bo nyo lí tá sa ellen az, aki nek jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vénysértésre hi vat ko zás sal a sor -
so lás le bo nyo lí tá sát kö ve tõ 48 órán be lül ki fo gást nyújt hat be a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont hoz cí -
mez ve, de a Csong rád Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatóságához.

Tas ná di Gá bor s. k.,
fõ igaz ga tó
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Sze mé lyi rész

SZE MÉ LYÜ GYI HÍ REK

A Leg fõbb Ügyész ség

sze mély ügyi hírei

Ki tün te té sek, el is me ré sek

A Ma gyar Köz tár sa ság el nö ke – a mi nisz ter el nök elõ -
ter jesz té sé re – nem ze ti ün ne pünk, au gusz tus 20-a, ál lam -
ala pí tó Szent Ist ván ki rály ün ne pe al kal má ból

dr. Dá vid Be ne dek fõ ügyész sé gi ta ná csos, Bács-Kis kun
me gyei fõ ügyész sé gi ügyész, ny. fõ ü gyész he lyet tes nek,

dr. La jo sy Il di kó cím ze tes fõ ügyész sé gi ügyész, pé csi
vá ro si ve ze tõ he lyet tes ügyész nek,

dr. Vin cze Ist ván fõ ügyész sé gi ta ná csos, gyõ ri fel lebb -
vi te li fõ ügyész nek a

Ma gyar Köz tár sa sá gi Ér dem rend tisz ti ke reszt je
(pol gá ri ta go zat);

dr. Kál mán Má ria fõ ügyész sé gi ta ná csos, ka pos vá ri vá -
ro si ügyész sé gi cso port ve ze tõ ügyész nek, 

dr. Pa ral Lász ló né cím ze tes fõ ügyész sé gi ügyész, oros -
há zi vá ro si ve ze tõ ügyész nek a

Ma gyar Köz tár sa sá gi Ér dem rend lo vag ke reszt je
(pol gá ri ta go zat)

ki tün te tést ado má nyoz ta.

A ki tün te té se ket leg fõbb ügyész úr au gusz tus 21-én a
Leg fõbb Ügyész sé gen ad ta át.

Az ün nep al kal má ból a hon vé del mi mi nisz ter

dr. Bán he gyi Gá bor  dan dár tá bor nok, ka to nai fõ ügyész -
sé gi fõ osz tály ve ze tõ ügyész nek,

dr. Õri Gá bor al ez re des, ka to nai fõ ügyész sé gi ügyész -
nek a

Szol gá la ti Ér dem jel „arany” fo ko za tát

ado má nyoz ta. 

Elõ lép te tés

A ka to nai fõ ügyész

dr. Nagy Esz ter had na gyot, a Bu da pes ti Ka to nai
Ügyész ség tit ká rát 

fõ had naggyá

lép tet te elõ.

Ki ne ve zé sek

A leg fõbb ügyész ki ne vez te 

Ujj né dr. Grajz Er zsé bet mis kol ci vá ro si ügyész sé gi
cso port ve ze tõ ügyészt szol gá la ti he lyén ve ze tõ he lyet tes
ügyésszé;

dr. Kiss-Sza bó Szil via csong rá di,

Pal ko vits né dr. Kész Ani kó szé kes fe hér vá ri,

dr. Bár dos né dr. Bod nár Esz ter, dr. Ege di Ani ta Krisz -
tina eg ri vá ro si ügyész sé gi tit ká ro kat szol gá la ti he lyü kön
ügyésszé;

dr. Ba kó Jó zsef Ádám, dr. Be ne Ro land, dr. Dom bai
Hen ri et ta, dr. Ja ku bász At ti la, dr. Ke ré nyi Pet ra, dr. Ma -
ko vicz ki Éva, dr. Pap Ba lázs, Sze pe si né dr. Ju hász
 Boglárka, dr. Vég Tí mea, dr. Wé ber Krisz ti na And rea
 budapesti ke rü le ti ügyész sé gi fo gal ma zó kat bu da pes ti ke -
rü le ti ügyész ség hez,

dr. Nagy Ju dit, dr. Ko csis Ju dit bu da pes ti ke rü le ti
ügyész sé gi fo gal ma zó kat a Bu da pes ti Tör vé nyes sé gi Fel -
ügye le ti Ügyész ség hez,

dr. Ká dár Er nõ kis kun fél egy há zi,

dr. Ko má ro mi Éva Mar git kecs ke mé ti,

dr. To mán Mi hály kis kõ rö si,

dr. Kis pap Ádám óz di,

dr. Ka pi tány Esz ter ka pos vá ri,

dr. So mo gyi Ka ta lin Éva sió fo ki vá ro si ügyész sé gi fo -
gal ma zó kat szol gá la ti he lyü kön

ügyész sé gi tit kár rá;

Tóth Csil la szol no ki vá ro si ügyész sé gi tiszt vi se lõt szol -
gá la ti he lyén ügyész sé gi ügy in té zõ vé.
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Át he lye zé sek, ki ne ve zé sek

A leg fõbb ügyész át he lyez te

Szta kó né dr. Czár And rea ka lo csai vá ro si ügyész sé gi
tit kárt a Kis kõ rö si Vá ro si Ügyész ség hez,

dr. Czi kaj ló Ad ri enn du na új vá ro si vá ro si ügyész sé gi tit -
kárt a Szé kes fe hér vá ri Vá ro si Ügyész ség hez, 
egy ide jû leg ki ne vez te õket ügyésszé.

Meg bí zá sok

A leg fõbb ügyész meg bíz ta

dr. Nagy Sán dor oros há zi vá ro si ügyész sé gi ügyészt
szol gá la ti he lyén a ve ze tõ ügyé szi;

dr. Tö rök-Ber ta Lász ló Sze ge di Nyo mo zó Ügyész sé gen 
szol gá la tot tel je sí tõ fõ ügyész sé gi ügyészt, 

dr. Vin czicz ki Im re Nyír egy há zi Nyo mo zó Ügyész sé -
gen szol gá la tot tel je sí tõ fõ ügyész sé gi ügyészt szol gá la ti
he lyü kön a ve ze tõhe lyet tes ügyé szi fel ada tok el lá tá sá val.

Szol gá la tivi szony-meg szû né sek

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

dr. Zum bok Fe renc leg fõbb ügyész sé gi osz tály ve ze tõ
ügyész nek 2007. no vem ber 30. nap já val,

dr. Gön dics Ist ván Veszp rém me gyei fõ ügyész sé gi
ügyész nek 2007. no vem ber 3. nap já val,

dr. Har ma ti Er zsé bet ko má ro mi vá ro si ügyész sé gi
ügyész nek 2007. au gusz tus 1. nap já val,

dr. Fel föl di Sán dor cím ze tes fõ ügyész sé gi ügyész, má -
té szal kai vá ro si ügyész sé gi ügyész nek 2008. már ci us 1.
nap já val.

ÁLLÁS PÁ LYÁ ZA TOK

Kis új szál lás vá ros cím ze tes fõ jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

Kis új szál lás Vá ros Ön kor mány za tá nak
Pol gár mes te ri Hi va ta lá ban

épí tés ha tó sá gi ügy in té zõ mun ka kör be töl té sé re

Fel ada ta: az ön kor mány zat és a jegy zõ ha tás kö ré be és
il le té kes sé gé be tar to zó, az 1997. évi LXXVIII. tör vény -

ben, a 241/1997. (XII. 19.) Korm. ren de let ben, a 40/1997.
(XII. 21.) KTM ren de let ben, a 46/1997. (XII. 29.) KTM
ren de let ben és a 47/1997. (XII. 29.) KTM ren de let ben
 szabályozott épí tés ha tó sá gi eljárások elõkészítésének fel -
adatai.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– cse lek võ ké pes ség,
– bün tet len elõ élet,
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. ren de let alap ján egye te mi

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

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

Az ál lás 2007. no vem ber 1-jé tõl tölt he tõ be. 
A ki ne ve zés re, a be so ro lás ra, és az il let mény re az 1992.

évi XXIII. tör vény ren del ke zé sei vonatkoznak.

A je lent ke zés be nyúj tá sá nak ha tár ide je:

2007. szep tem ber 30.

A je lent ke zé se ket dr. Kitt lin ger Ilo na cím ze tes fõ jegy zõ 
ré szé re le het be nyúj ta ni. Cím: 5310 Kis új szál lás, Sza bad -
ság tér 1. Te le fon: (59) 520-230.

Bu da pest Fõ vá ros XVII. Ke rü let 
Ön kor mány za tá nak jegy zõ je

pá lyá za tot hir det
fõ épí té szi ál lás hely be töl té sé re

Fel ada tai: el lát ja az ön kor mány za ti fõ épí té szi te vé keny -
ség el lá tá sá nak rész le tes szak mai sza bá lya i ról és fel té te le i -
rõl szó ló 9/1998. (IV. 3.) KTM ren de let ben meg ha tá ro zott
fel ada to kat.

Al kal ma zá si fel té te lek:
– ok le ve les épí tész mér nö ki vég zett ség,
– a te le pü lés ren de zés, épí té sze ti ter ve zés, épí tés ügyi

igaz ga tás kö ré ben el töl tött – össze sen leg alább nyolc éves
gya kor lat,

– ma gyar ál lam pol gár ság,
– cse lek võ ké pes ség,
– bün tet len elõ élet,
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– va gyon nyi lat ko zat té te le,
– mun ka kör re vo nat ko zó egész ség ügyi al kal mas ság.

Elõnyt je lent:
– köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– to váb bi szak irá nyú szak ké pe sí tés,
– az elv árt nál hosszabb idõ tar ta mú, te le pü lés ren de zés -

ben és köz igaz ga tás ban szer zett gya kor lat,
– tér in for ma ti kai is me re tek,
– jó együtt mû kö dé si és kap cso lat te rem tõ kész ség,
– ope ra tív, pro jekt jel le gû mun ka vég zés, pers pek ti -

vikus gon dol ko zás,
– az ak tu á lis nyu gat-eu ró pai vá ros fej lesz té si gya kor la -

tok is me re te,
– kör nye ze ti fenn tart ha tó ság szem pont rend sze ré nek is -

me re te,
– É1 ter ve zõi fo ko zat sze rin ti ter ve zõi jo go sult ság.

A pá lyá zat kö ve tel mé nye i vel kap cso la tos rész le tes in -
for má ci ót Mik lós Klá ra, a Fõ épí té szi Iro da vezetõhelyet -
tese ad. Te le fon: 253-3402.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a je lölt rész le tes szak mai el kép ze lé se it, hogy fõ épí -

tész ként mi lyen el ve ket és gya kor la ti el kép ze lé se ket kí ván 
meg va ló sí ta ni, il let ve ja va sol ni az ön kor mány zat fe lé. En -
nek ki dol go zá sá hoz kon zul tá ci ós le he tõ sé get biz to sí tunk,
és ren del ke zés re bo csát juk a ha tá lyos he lyi épí tés ügyi jog -
sza bá lyo kat.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– rész le tes szak mai ön élet raj zot ed di gi és je len le gi

mun ka kö re i nek is mer te té sé vel,
– ké pe sí tést iga zo ló do ku men tu mok má so la ta it.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben tör tént meg je le nést (2007. au gusz tus 27.) kö ve tõ
30. nap. 

A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban kell el jut tat ni dr. Rú zsa
Ág nes, Bu da pest Fõ vá ros XVII. Ke rü let Ön kor mány za ta
jegy zõ jé nek cí mez ve az 1173 Bu da pest, Pes ti út 165. cím -
re vagy sze mé lye sen: 1173 Bu da pest, Pes ti út 165.
104. szá mú iro dá ba, zárt bo rí ték ban. A bo rí té kon kér jük
fel tün tet ni: „Fõ épí té szi pá lyá zat”.

Az ál lás be töl té sé rõl a pol gár mes ter egyet ér té sé vel a
jegy zõ dönt.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je a be nyúj tá si ha tár -
idõt kö ve tõ 30. nap.

Az ál lás az el bí rá lást kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ.
A pá lyá zat ered mé nyé rõl a pá lyá zók az el bí rá lás tól szá -

mí tott 8 na pon be lül tá jé koz ta tást kap nak.

Al só né me di Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak jegy zõ je
pá lyá za tot hir det

a Pol gár mes te ri Hi va tal pénz ügyi cso port já nak
cso port ve ze tõi poszt já ra

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. ren de let 1. sz. mel lék le té ben

a II/2 fel adat kör nél elõ írt vég zett ség.

A mun ka kör be töl té sé nél elõnyt je lent:
– fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség,
– ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv nél szer zett gya -

kor lat,
– több éves ve ze tõi gya kor lat,
– ál lam ház tar tá si sza kon szer zett mér leg ké pes köny ve -

lõi ok le vél,
– TATIGAZD, KATAWIN és IMI prog ra mok is me re te,
– fel hasz ná lói szin tû szá mí tás tech ni kai is me re tek

(Word, Ex cel, In ter net, Out lo ok, Comp lex Jog tár).

A pénz ügyi cso port ve ze tõ el sõd le ges fel ada ta a ve ze tett 
cso port mun ká já nak irá nyí tá sa, a rész ben ön ál ló an gaz dál -
ko dó in téz mé nyek kel va ló kap cso lat tar tás, a te le pü lés ve -
ze té sé hez szük sé ges pénz ügyi-gaz da sá gi in for má ci ók biz -
to sí tá sa.

A mun ka kör be töl té se va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le -
zett ség gel jár.

Bé re zés és jut ta tá sok a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXIII. tör vény, a köz tiszt vi se lõk juttatá sairól és
tá mo ga tá sá ról szó ló 23/2002. (XII. 16.) sz. ön kor mány za ti
ren de let és a pol gár mes te ri hi va tal ügy rend je és Közszolgá -
lati sza bály za ta alap ján. A meg hir de tett ál lás nem fe lel meg
a Ktv.-ben sza bá lyo zott ve ze tõi szin tek egyi kének sem.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– is ko lai vég zett sé ge ket ta nú sí tó ok irat má so la tát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– mo ti vá ci ós le ve let.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti fel hí -
vás Bel ügyi Köz löny ben va ló meg je le né sé tõl (2007.
augusz tus 27.) szá mí tott 30. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be nyúj tá si ha tár -
idõt kö ve tõ 15. nap.

A mun ka kör a dön tést kö ve tõ en azon nal be tölt he tõ, de
6 ha vi pró ba idõ le töl té se mel lett.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: Al só né me di Pol gár -
mes te ri Hi va tal, 2351 Al só né me di, Fõ út 58.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban to váb bi in for má ció Roz go -
nyi Erik jegy zõ tõl kér he tõ a (29) 337-101-es szá mon vagy
a jegy zo@al so ne me di.hu cí men.
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Ba la to nend réd Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te 

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

Az ál lás be tölt he tõ a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló
1990. évi LXV. tör vény 36. § (1) be kez dé se, a köz tiszt vi -
se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény 8. §
(1) be kez dé se, va la mint a 10. §-a alap ján.

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól, a mun ka kört tel jes
mun ka idõ ben kell el lát ni. A mun ka kör a pá lyá za tok el bí -
rá lá sát kö ve tõ hét el sõ mun ka nap ján tölt he tõ be.

Az el lá tan dó jegy zõi fel ada tok az aláb bi ak:
A he lyi ön kor mány za tok ról szó ló 1990. évi LXV. tv.

36. §-ában, va la mint egyéb jog sza bá lyok ban a jegy zõ szá -
má ra meg ha tá ro zott ha tás kör és fel adat kör el lá tá sa.

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

egye te mi vég zett ség,
– leg alább két éves köz igaz ga tá si gya kor lat,
– köz igaz ga tá si, vagy jo gi szak vizs ga (vagy az alól va -

ló men te sü lés iga zo lá sa),
– hely ben tör té nõ le te le pe dés vál la lá sa (igény ese tén az 

ön kor mány zat la kást biz to sít!).

A pá lyá zó nak meg kell fe lel nie a köz tiszt vi se lõk jog ál -
lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény ben (a to váb bi ak -
ban: Ktv.) sze rep lõ ál ta lá nos al kal ma zá si fel té te lek nek is
(ma gyar ál lam pol gár ság, cse lek võ ké pes ség, bün tet len elõ -
élet, össze fér he tet len ség hi á nya), és azo kat iga zol nia kell.

A kép vi se lõ-tes tü let köz igaz ga tá si szak vizs gá val nem
ren del ke zõ pá lyá zót is ki ne vez het, fel té ve, hogy a ki ne ve -
zés tõl szá mí tott egy éven be lül a jo gi vagy köz igaz ga tá si
szak vizs gát, vagy a szak vizs ga alól az OKV el nök sé ge ál -
tal a tel jes kö rû en köz igaz ga tá si jel le gû nek mi nõ sí tett tu -
do má nyos fo ko zat alap ján adott men te sí tést meg szer zi.

A jegy zõ a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény 22/A. § (8) be kez dés d) pont ja alap ján va -
gyon nyi lat ko zat té te lé re kö te les.

A pá lyá zat tar tal maz za a pá lyá zó:
– rész le tes szak mai ön élet raj zát, szak mai, ve ze tõi prog -

ram ját,
– 30 nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– vég zett sé get (ké pe sí tést) iga zo ló ok ira tok má so la tát.

Bé re zés és egyéb jut ta tás a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
szó ló 1992. évi XXIII. tör vény sza bá lyai alap ján tör té nik.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nés tõl (2007. au gusz tus 27.) szá -
mí tott 30. nap.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: Ba la to nend réd Köz ség 
Pol gár mes te ri Hi va tal pol gár mes te re (8613 Ba la to nend -
réd, Fõ u. 75.).

To váb bi in for má ci ó kat Ba la to nend réd pol gár mes te ré tõl 
kér het nek a pá lyá zók. Cí me: 8613 Ba la to nend réd, Fõ
u. 75. Te le fon: (84) 348-261.

Dön tés a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ 30 na pon be lül
vár ha tó.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód ja: a pá lyá za ti ki írás ban
meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ pá lyá zók sze mé -
lyes meg hall ga tá son vesz nek részt.

A pá lyá zat ered mé nyé rõl a pá lyá zók írás ban ér te sí tést
kap nak.

A pá lyá za ti el já rás, il let ve a pá lyá za tok el bí rá lá sa a Ktv. 
10. §-ában meg ha tá ro zot tak sze rint tör té nik.

A Fej ér Me gyei Ön kor mány zat Köz gyû lé se
pá lyá za tot hir det

al jegy zõi mun ka kör be töl té sé re

A pá lyá zat be tölt he tõ a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló
1990. évi LXV. tör vény (Ötv.) 36. § (1) be kez dé se,
 valamint a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ktv.) 8. § (3) be kez dé se
alap ján.

Az al jegy zõ ál tal el lá tan dó fel ada tok: az Ötv. 36. §-ában 
fog lal tak sze rint.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ál lam- és jog tu do má nyi dok to ri vagy ok le ve les köz -

gaz dász ké pe sí tés,
– köz igaz ga tá si szerv nél szer zett leg alább 2 évi köz -

igaz ga tá si gya kor lat,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga, 
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– a Ktv. 21. §-a sze rin ti össze fér he tet len ség hi á nya,
– ki ne ve zés ese tén a Ktv. 22/A. §-a alap ján va gyon nyi -

lat ko zat-té te li kö te le zett ség tel je sí té se.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát,
– a pá lyá zat be nyúj tá sá hoz ké pest 3 hó nap nál nem ré -

geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– a ké pe sí tést ta nú sí tó ok ira tok köz jegy zõ ál tal hi te le sí -

tett má so la tát, 
– az össze fér he tet len ség hi á nyá val kap cso la tos nyi lat -

ko za tot, va la mint
– a sze mé lyes ada tai ke ze lé sé re vo nat ko zó nyilatko -

zatát.
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Az il let mény meg ál la pí tá sá ra és a köz tiszt vi se lõk jog ál -
lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény sza bá lyai, va la mint
a Fej ér Me gyei Ön kor mány zat Hi va ta lá ban fog lal koz ta tott 
köz tiszt vi se lõk il let mé nyé rõl és egyéb jut ta tá sa i ról szó ló
15/2003. (IV. 24.) Korm. ren de let alap ján ke rül sor.

Az al jegy zõi mun ka kör – ha tá ro zat lan idõ tar tam ra
 szóló ki ne ve zés sel – a köz gyû lés dön té sét kö ve tõ en tölt -
he tõ be.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nés tõl (2007. au gusz tus 27.) szá -
mí tott 90. nap.

A pá lyá za to kat: dr. Var jú Mi hály fõ jegy zõ ré szé re kell
be nyúj ta ni. Cím: 8000 Szé kes fe hér vár, Szent Ist ván tér 9.

A pá lyá zat el bí rá lá sá ra a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö -
ve tõ tes tü le ti ülé sen ke rül sor.

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

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

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

to ri ké pe sí tés,
– köz igaz ga tá si vagy jo gi szak vizs ga, 
– leg alább öt éves szak mai gya kor lat, 
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet, cse lek võ ké pes ség,
– ki ne ve zés ese tén va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -

ség a Ktv. 22/A. §-a alap ján.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– a ké pe sí tést ta nú sí tó ok ira tok fény má so la tát (ere de ti

ok ira tok be mu ta tá sa meg hí vás kor szük sé ges), 
– szak mai prog ra mot, ve ze tõi el kép ze lést, 
– há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo -

nyít ványt, 
– nyi lat ko za tot ar ról, hogy az el bí rá lás ban részt ve võk

meg is mer he tik a pá lyá zó anya gát.

Elõnyt je lent:
– köz gaz da sá gi szak ma cso port hoz tar to zó kép zett ség, 
– köz igaz ga tás ban szer zett ve ze tõi gya kor lat, 
– szá mí tás tech ni kai is me re tek,
– gép jár mû ve ze tõi en ge dély és sa ját gép jár mû hasz ná -

la tá nak vál la lá sa.

Bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló tör vény
sze rint.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nés tõl (2007. au gusz tus 27.) szá mí -
tott 30. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2007. ok tó ber 31.
Az ál lás hely az el bí rá lást kö ve tõ en, 2008. feb ru ár 25.

nap já tól tölt he tõ be. 
A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól.
A pá lyá za tot Le ho ta Vil mos Gom ba köz ség pol gár mes -

te ré hez kell be nyúj ta ni. Cím: 2217 Gom ba, Bajcsy-
 Zsilinszky út 2. Tel.: 06 (29) 433-182. A bo rí té kon kér jük
fel tün tet ni: „Jegy zõi pá lyá zat”.

A kép vi se lõ-tes tü let jo go sult a pá lyá za tot ér vény te len -
nek nyil vá ní ta ni.

A pá lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ 8 na pon be lül min den pá -
lyá zó írá sos ér te sí tést kap.

Gyõr ság Köz ség
Ön kor mány zatának Kép vi se lõ-tes tü le te

pá lyá za tot ír ki
jegy zõi ál lás be töl té sé re

A pá lyá zat a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló 1990. évi
LXV. tör vény 36. § (1) be kez dé se, a köz tiszt vi se lõk jog ál -
lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény 8. § (1) be kez dé se,
va la mint 10. §-a alap ján ke rült ki írás ra.

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól, a mun ka kört
4 vagy 6 órás mun ka idõ ben kell el lát ni. A mun ka kör a pá -
lyá zat el bí rá lá sát kö ve tõ hó nap el sõ nap já tól tölt he tõ be.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– bün tet len elõ élet,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– ál lam- és jog tu do má nyi dok to ri vagy igaz ga tásszer -

ve zõi vég zett ség,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga elõnyt je lent,
– köz igaz ga tá si gya kor lat elõnyt je lent, 
– ki ne ve zés ese tén a Ktv. 22/A. §-a alap ján va gyon nyi -

lat ko zat-té te li kö te le zett ség tel je sí té se.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a pá lyá zó rész le tes szak mai utat is be mu ta tó ön élet -

raj zát,
– is ko lai vég zett sé gét, va la mint szak vizs gát iga zo ló

do ku men tu mok má so la tát,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– köz igaz ga tá si gya kor la tot iga zo ló ok irat má so la tát, 
– szak mai prog ra mot a hi va tal ve ze té sé re vo nat ko zó an.

A ja va dal ma zá sa a Ktv. sza bá lyai sze rint tör té nik.
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A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nés tõl (2007. au gusz tus 27.) szá mí -
tott 30. nap.

Dön tés a be nyúj tá si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 30 na pon
be lül, az el sõ tes tü le ti ülé sen tör té nik.

A pá lyá za tot Gyõr ság Köz ség Ön kor mány za ta pol gár -
mes te ré nek, Fe ren czi Zsolt ne vé re cí mez ve (9084 Gyõr -
ság, Or szág út u. 75.) kell be nyúj ta ni.

To váb bi in for má ci ó kat Fe ren czi Zsolt pol gár mes ter tõl
le het kér ni a (96) 470-063, 570-563-as te le fon szá mon.

Har kány Vá ros
Ön kor mány zatának Kép vi se lõ-tes tü le te

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

A he lyi ön kor mány zat ról szó ló, több szö rö sen mó do sí -
tott 1990. évi LXV. tv. 36. § (1) be kez dé se alap ján.

Pá lyá za ti fel hí vást ki író ada tai: Har kány Vá ros Ön -
kormányzat Kép vi se lõ-tes tü le te, 7815 Har kány, Kos suth
L. u. 2.

A köz igaz ga tá si szerv ne ve: Har kány Vá ros Ön kor -
mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te, Pol gár mes te ri Hi va tal.

Fel adat kör, mun ka kör meg ne ve zés: al jegy zõ.
El lá tan dó fel ada tok: a jegy zõ he lyet te sí té se, va la mint a

jegy zõ ál tal meg ha tá ro zott fel ada tok el lá tá sa.
Il let mény és egyéb jut ta tá sok: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá -

sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tv. és a he lyi köz szol gá la ti
sza bály zat sze rint.

A pályá za tot pos tai úton kell be nyúj ta ni zárt bo rí ték ban
„Al jegy zõi pá lyá zat” meg je lö lés sel, Bé dy Ist ván pol gár -
mes ter cí mé re.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nés tõl (2007. au gusz tus 27.) szá -
mí tott 30. nap.

A pá lyá za to kat a kép vi se lõ-tes tü let a pá lyá zat be nyúj tá -
sá ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ ren des ülé sen bí rál ja el.

Az ál lás be töl té sé nek fel té te lei:
– ma gyar ál lam pol gár ság, 
– bün tet len elõ élet, cse lek võ ké pes ség, 
– igaz ga tásszer ve zõi, vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -

to ri ké pe sí tés,
– két éves köz igaz ga tá si gya kor lat,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga, vagy az OKV el -

nök sé ge ál tal adott men te sí tés.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– pá lyá za ti ké rel met,
– szak mai ön élet raj zot,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt, 
– az elõ írt ké pe sí tést ta nú sí tó ok ira tok hi te les máso -

latát.

Az ál lás 2007. ok tó ber 1-jé tõl tölt he tõ be.
To váb bi in for má ció kér he tõ a (72) 580-841-es te le fon -

szá mon.

Jász fény sza ru Vá ros
Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te

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

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

to ri ké pe sí tés,
– köz igaz ga tá si szak vizs ga vagy jo gi szak vizs ga meg -

léte,
– leg alább 2 éves köz igaz ga tá si gya kor lat, 
– ma gyar ál lam pol gár ság, bün tet len elõ élet.

Pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell: 
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– a leg ma ga sabb is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get 

iga zo ló ok ira tok má so la tát,
– sze mé lyi és szak mai ön élet raj zot. 

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól, a 2007. évi
LXXXIII. tv. 11. §-ával mó do sí tott köz tiszt vi se lõk jog ál -
lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tv. 11/B §-a sze rint 6 hó nap
pró ba idõ ki kö té sé vel. 

Bé re zés: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló több ször
mó do sí tott 1992. évi XXIII. tv. ren del ke zé sei alap ján.
Egyéb jut ta tá sok: ru há za ti költ ség-té rí tés, ét ke zé si hoz zá -
já ru lás, 13. ha vi il let mény. La kás meg old ha tó. 

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben tör tént meg je le nést (2007. au gusz tus 27.) kö ve tõ
30. nap tá ri na pig le het pos tá ra ad ni.

A pá lyá zat el bí rá lá sá ról a pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide -
jé nek le jár tát kö ve tõ ülé sen dönt a kép vi se lõ-tes tü let. 

Az ál lás az el bí rá lást kö ve tõ en be tölt he tõ. 
Az ál lás be töl té sé nek fel té te le az es kü, va la mint va -

gyon nyi lat ko zat té te le. 
A pá lyá za tot Jász fény sza ru Vá ros Ön kor mány za tá nak

pol gár mes te ré hez kell be nyúj ta ni, 5126 Jász fény sza ru,
Sza bad ság tér 1. Telefon: (57) 522-170, mo bil: 06 (30)
249-1544. 
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Kun ágo ta, Al más ka ma rás, Domb ira tos Köz sé gi
Ön kor mány za tok Kép vi se lõ-tes tü le tei

pá lyá za tot hir det nek
a 2008. ja nu ár 1-jé vel in du ló, új on nan ala ku ló

kör jegy zõ ség kör jegy zõi fel ada ta i nak el lá tá sá ra,
kör jegy zõi ál lás betöltésére

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -

to ri ké pe sí tés,
– leg alább két évi köz igaz ga tá si gya kor lat,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó do ku men tu mok:
– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány,
– is ko lai vég zett sé get, kép zett sé get ta nú sí tó ok ira tok

má so la ta,
– szak mai ön élet rajz.

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

Az ál lás 2008. ja nu ár 1-jé tõl tölt he tõ be, a ki ne ve zés ha -
tá ro zat lan idõ re szól.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je:

2007. ok tó ber 1.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár idõ 
le jár tát kö ve tõ en, együt tes kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sen.

A pá lyá za tot Pá pai Zol tán pol gár mes ter nek cí mez ve, az
5746 Kun ágo ta, Rá kó czi u. 9. cím re kell be nyúj ta ni.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban ér dek lõd ni Pá pai Zol tán
pol gár mes ter nél le het a fen ti cí men, il let ve a 06 (68)
430-000 te le fon szá mon.

A bo rí té kon kér jük fel tün tet ni: „Kör jegy zõi pá lyá zat”.

Kun ágo ta, Al más ka ma rás, Domb ira tos Köz sé gi
Ön kor mány za tok Kép vi se lõ-tes tü le tei

pá lyá za tot hir det nek
a 2008. ja nu ár 1-jé vel in du ló, újonnan alakuló
körjegyzõség aljegyzõi feladatainak ellátására,

al jegy zõi ál lás be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,

– igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -
to ri ké pe sí tés,

– leg alább két évi köz igaz ga tá si gya kor lat,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga.

A pá lyá zat hoz csa to lan dó do ku men tu mok:
– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány,
– is ko lai vég zett sé get, kép zett sé get ta nú sí tó ok ira tok

má so la ta,
– szak mai ön élet rajz.

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

Az ál lás 2008. ja nu ár 4-tõl tölt he tõ be, a ki ne ve zés ha tá -
ro zat lan idõ re szól.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je:

2007. de cem ber 20.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti ha tár idõ 
le jár tát kö ve tõ en, együt tes kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sen.

A pá lyá za tot Pá pai Zol tán pol gár mes ter nek cí mez ve, az
5746 Kun ágo ta, Rá kó czi u. 9. cím re kell be nyúj ta ni.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban ér dek lõd ni Pá pai Zol tán
pol gár mes ter nél le het a fen ti cí men, il let ve a 06 (68)
430-000 te le fon szá mon.

A bo rí té kon kér jük fel tün tet ni: „Al jegy zõi pá lyá zat”.

Me zõ túr Vá ros Ön kor mány za ta
pá lyá za tot hir det

jegy zõi ál lás be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek: 
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– ál lam- és jog tu do má nyi dok to ri ké pe sí tés,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– leg alább öt éves köz igaz ga tá si gya kor lat,
– leg alább öt éves ve ze tõi gya kor lat,
– ki ne ve zés ese tén a köz szol gá la ti jog vi szony lé te sí té -

se nap já val meg egye zõ idõ pont ban va gyon nyi lat ko zat-té -
te li kö te le zett ség a köz tiszt vi se lõ vel kö zös ház tar tás ban
élõ há zas társ, élet társ, gyer mek szá má ra ki ter je dõ en, il let -
ve a Ktv. 7. § (7) be kez dés b)–c) pont ja i ban fog lal tak
teljesí tése,

– fog lal ko zás-egész ség ügyi mun ka kö ri al kal mas ság.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
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– is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok ira tok köz jegy zõ ál tal
hi te le sí tett má so la tát,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,

– a pá lyá zó nak a pol gár mes te ri hi va tal mû kö dé sé vel
kap cso la tos szak mai, ve ze té si el kép ze lé se it,

– hoz zá já ru ló nyi lat ko za tot ah hoz, hogy a pá lyá zat el -
bí rá lá sá ban részt ve võ sze mé lyek a tel jes pá lyá za ti anyag -
ba be te kint hes se nek,

– iga zo lást a leg alább öt éves köz igaz ga tá si, il let ve ve -
ze tõi gya kor lat ról,

– iga zo lást a fog lal ko zás-egész ség ügyi mun ka kö ri al -
kal mas ság ról.

Elõnyt je lent:

– me zõ tú ri lak hely,

– vál lal ko zá si kör nye zet ben szer zett jog gya kor lat,

– köz gaz da sá gi is me re tek,

– ide gen nyelv-is me ret (an gol vagy né met),

– fel hasz ná lói szin tû szá mí tás tech ni kai is me ret.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je:

2007. szep tem ber 28. 10 óra.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a pá lyá zat be nyúj -
tá sá ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá ra az ér vé nyes pá lyá za tot be -
nyúj tók 3 ta gú elõ ké szí tõ bi zott ság ál tal tör té nõ meg hall -
ga tá sát kö ve tõ en ke rül sor.

Az ál lás be tölt he tõ: 2008. ja nu ár 1-jé tõl.

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

El lá tan dó fel ada tok: a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló
1990. évi LXV. tör vény 36. § (2)–(3) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott fel ada tok.

Az il let mény re és egyéb jut ta tá sok meg ál la pí tá sá ra a
mó do sí tott 1992. évi XXIII. tör vény (Ktv.), Me zõ túr Vá -
ros Pol gár mes te ri Hi va ta lá nak Egy sé ges köz szol gá la ti
sza bály za ta, a 30/2003. (X. 31.) ön kor mány za ti ren de let
alap ján ke rül sor.

A kép vi se lõ-tes tü let fenn tart ja a jo got, hogy a pá lyá za -
tot ered mény te len nek nyil vá nít sa.

A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban dr. Dras ko vits Dé nes pol -
gár mes ter hez (5400 Me zõ túr, Kos suth tér 1.) „Jegy zõi pá -
lyá zat” jel zés sel le het be nyúj ta ni.

A pá lyá zat tal kap cso la tos fel vi lá go sí tást a pol gár mes -
ter tõl, az (56) 551-902-es te le fon szá mon le het kér ni.

Pi lisszen ti ván Köz ség Ön kor mány za tá nak
Pol gár mes te ri Hi va ta la

(2084 Pilisszentiván, Szabadság út 85.)
pá lyá za tot hir det

köz te rü let-fel ügye lõ ál lás  betöltésére (8 órában)

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel té te lei: ren dé sze ti szak kö -
zép is ko lai vég zett ség vagy ez zel egyen ér té kû más ko ráb bi
kép zé si for má ban szer zett vég zett ség; rend õr-szak kö zép -
is ko lai, ha tár ren dész kép zõ szak is ko lai vég zett ség; kö zép -
is ko lai vég zett ség és rend õri szak ké pe sí tés vagy ez zel
egyen ér té kû más ko ráb bi szak ké pe sí tés, ha tár ren dész
szak ké pe sí tés vagy ez zel egyen ér té kû más ko ráb bi szak -
ké pe sí tés, kö zép is ko lai vég zett ség és köz te rü let-fel ügye -
lõi vizs ga.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó élet raj zát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– kép zett sé get ta nú sí tó ok ira tok hi te les má so la ta it.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nés tõl (2007. au gusz tus 27.) szá mí -
tott 30 na pon be lül.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak ha tár ide je: a be nyúj tá si ha -
tár idõt kö ve tõ 30 na pon be lül. Az ál lás az el bí rá lást kö ve -
tõ en azon nal be tölt he tõ.

Bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló tör vény
ren del ke zé sei sze rint.

A pá lyá za to kat írás ban, le zárt bo rí ték ban kell be nyúj ta -
ni Pi lisszen ti ván köz ség jegy zõ jé nél, 2084 Pi lisszen ti ván,
Sza bad ság út 85. Tel.: 06 (26) 367-322. Fax: 06 (26)
367-397. E-ma il: hi va tal@pi lisszen ti van.hu.

Sü meg Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te 
pá lyá za tot hir det

Gaz da sá gi El lá tó Szer ve zet
in téz mény ve ze tõi ál lás he lyé nek be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– pénz ügyi-szám vi te li te rü le ten szer zett szak irá nyú

fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség, vagy fel sõ fo kú is ko lai vég -
zett ség és emel lett mér leg ké pes köny ve lõi vagy ez zel
egyen ér té kû ké pe sí tés,

– könyv vi te li szol gál ta tást vég zõk nyil ván tar tás ba vé -
te lé rõl szó ló iga zol vány meg lé te,

– bün tet len elõ élet.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– szak mai vég zett sé get ta nú sí tó ok ira tok hi te les má so -

la tát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt.
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A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent:
– költ ség ve té si in téz mény nél szer zett több éves gya -

korlat,
– a meg ha tá ro zott szak irá nyú vég zett sé gen túl igaz ga -

tásszer ve zõi fõ is ko lai vagy ál lam- és jog tu do má nyi egye -
te mi vég zett ség.

A ma ga sabb ve ze tõi meg bí za tás – ha tá ro zott ide jû köz -
al kal ma zot ti jog vi szony lé te sí té se mel lett – ha tá ro zott idõ -
re, az in téz mény ve ze tõ mun ká ból va ló tá vol lé te ide jé re
elõ re lát ha tó lag 2010. jú li us 31-ig szól.

Il let mény és egyéb jut ta tá sok: a köz al kal ma zot tak jog -
ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény sze rint.

A pályá zat be nyúj tá sá nak 
– ha tár ide je: a Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ meg je le -

nés tõl (2007. au gusz tus 27.) szá mí tott 30 nap,
– he lye: Sü meg Vá ros Ön kor mány za ta, dr. Ré dei Zsolt

pol gár mes ter, 8330 Sü meg, Bé ke tér 7. Tel.: (87) 550-760.
A bo rí té kon kér jük fel tün tet ni: „GESZ ve ze tõi pá lyá zat”.
A pá lyá zat el bí rá lá sa: a be nyúj tás ha tár ide jét kö ve tõ

30 nap, il le tõ leg az azt kö ve tõ el sõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.

Sza bad kí gyós Köz ség
Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te

pá lyá za tot ír ki
jegy zõi mun ka kör be töl té sé re

Pá lyá za ti fel té te lek:
– ál lam- és jog tu do má nyi egye te mi, vagy ál lam igaz ga -

tá si fõ is ko lai vég zett ség igaz ga tás szer ve zõ sza kon,
– jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– leg alább két év köz igaz ga tá si gya kor lat,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet,
– il let mény és egyéb jut ta tás a Ktv. és a kép vi se lõ-tes -

tü let ren de le te alap ján ke rül meg ál la pí tás ra.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– szak mai ön élet raj zot,
– az is ko lai vég zett sé get és szak vizs gát iga zo ló ok ira -

tok má so la tát,
– iga zo lás leg alább 2 év ön kor mány zat nál el töl tött köz -

igaz ga tá si gya kor lat ról,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány,
– a hi va ta li mun ka szer ve zé sé vel, irá nyí tá sá val kap cso -

la tos el kép ze lé se it.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nést (2007. au gusz tus 27.) kö ve tõ
30. nap.

A pá lyá za tot a kép vi se lõ-tes tü let a pá lyá za ti be nyúj tá si
ha tár idõ le jár tát kö ve tõ ülé sén bí rál ja el.

A pá lyá za tot Sza bad kí gyós köz ség pol gár mes te ré hez
kell be nyúj ta ni: 5712 Sza bad kí gyós, Kos suth tér 7. Tel.:
(66) 247-601.

Szi get mo nos tor Köz ség
Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te

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

Az ál lás betölthetõ a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló
1990. évi LXV. tör vény 36. § (1) be kez dé se, va la mint a
köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény 
8. §-a alap ján.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– bün tet len elõ élet, ma gyar ál lam pol gár ság és
– igaz ga tásszer ve zõi, vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -

to ri ké pe sí tés és
– köz igaz ga tá si szak vizs ga vagy jo gi szak vizs ga, vagy

az Or szá gos Köz igaz ga tá si Vizs ga bi zott ság el nök sé ge ál -
tal a tel jes kö rû en köz igaz ga tá si jel le gû nek mi nõ sí tett tu -
do má nyos fo ko zat alap ján adott men te sí tés és 

– leg alább 2 évi köz igaz ga tás ban szer zett gya kor lat.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je lent:
– ön kor mány za ti köz igaz ga tás ban szer zett ve ze tõi gya -

kor lat;
– an gol, né met, fran cia nyelv va la me lyi ké nek leg alább

kö zép fo kú is me re te,
– tel jes ECDL-vizs ga, szá mí tó gé pes fel hasz ná lói is me -

re tek.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a pá lyá zó szak mai ön élet raj zát,
– a pá lyá zó há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo -

nyít vá nyát,
– a pá lyá zó ké pe sí té se it tar tal ma zó do ku men tu mok

má so la tát,
– a pá lyá zó szak mai el kép ze lé se it tar tal ma zó ve ze tõi

prog ra mot,
– pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy be adott pá lyá za tát a 

bí rá ló bi zott ság, va la mint a kép vi se lõ-tes tü let tag jai meg is -
mer hes sék, il let ve azt sza ba don fel hasz nál has sák.

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

A mun ka kör a kép vi se lõ-tes tü let dön té sét kö ve tõ en
azon nal be tölt he tõ. 

A kép vi se lõ-tes tü let a pá lyá za to kat a be nyúj tást kö ve tõ
el sõ tes tü le ti ülé sén bí rál ja el. 
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Az il let mény meg ál la pí tá sa a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá -
ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény sze rint tör té nik. 

A pá lyá za to kat „Jegy zõi pá lyá zat” jel igé vel, Mol nár
Zsolt pol gár mes ter nek cí mez ve, zárt bo rí ték ban a pol gár -
mes te ri hi va tal cí mé re (2015 Szi get mo nos tor, Fõ u. 26.)
kell be nyúj ta ni. 

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nést (2007. au gusz tus 27.) kö ve tõ
30 na pon be lül. 

A pá lyá zat tal kap cso lat ban to váb bi in for má ció Mol nár
Zsolt pol gár mes ter tõl kér he tõ mun ka idõ ben a 06 (26)
393-512-es telefonszámon.

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

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

Az ál lás be tölt he tõ a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló
1990. évi LXV. tör vény 36. § (1) be kez dé se, a köz tiszt vi -
se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény 8. §
(1) be kez dé se, va la mint a 10. §-a alap ján.

A ki ne ve zés ha tá ro zat lan idõ re szól, a mun ka kört tel jes
mun ka idõ ben (na pi 4 órás) kell el lát ni. A mun ka kör azon -
nal be tölt he tõ.

Az el lá tan dó jegy zõi fel ada tok: az Ötv.-ben és a mun ka -
kö ri le írás ban fog lalt fel ada tok és ha tás kö rök el lá tá sa.

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

to ri ké pe sí tés,
– leg alább két éves köz igaz ga tá si gya kor lat,
– köz igaz ga tá si szak vizs ga (vagy az alól va ló men te -

sülés).

A pá lyá zó nak meg kell fe lel nie a köz tiszt vi se lõk jog ál -
lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény ben (a to váb bi ak -
ban: Ktv.) sze rep lõ ál ta lá nos al kal ma zá si fel té te lek nek is
(ma gyar ál lam pol gár ság, cse lek võ ké pes ség, bün tet len elõ -
élet, össze fér he tet len ség hi á nya), és azo kat iga zol nia kell.

A kép vi se lõ-tes tü let köz igaz ga tá si szak vizs gá val nem
ren del ke zõ pá lyá zót is ki ne vez het, fel té ve, hogy a ki ne ve -
zés tõl szá mí tott egy éven be lül a jo gi vagy köz igaz ga tá si
szak vizs gát, vagy a szak vizs ga alól az OKV el nök sé ge ál -
tal a tel jes kö rû en köz igaz ga tá si jel le gû nek mi nõ sí tett tu -
do má nyos fo ko zat alap ján adott men te sí tést meg szer zi.

A jegy zõ a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény 22/A. § (8) be kez dés d) pont ja alap ján va -
gyon nyi lat ko zat té te lé re kö te les.

A pá lyá zat tar tal maz za a pá lyá zó: ön élet raj zát, er köl csi
bi zo nyít vá nyát, is ko lai bi zo nyít vá nyo kat, ok le ve le ket
vagy azok má so la ta it.

A ja va dal ma zás a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXIII. tör vény sza bá lyai, va la mint a köztiszt -
viselõk jut ta tá sa i ról és tá mo ga tá sa i ról szó ló 10/2001.
(X. 31.) szá mú ön kor mány za ti ren de let alap ján tör té nik.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben va ló meg je le nés tõl (2007. au gusz tus 27.) szá mí -
tott 30 na pon be lül. 

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: Szo mor köz ség pol gár -
mes te re (2822 Szo mor, Vö rös marty u. 3.).

To váb bi in for má ci ó kat Nagy György pol gár mes ter tõl
kér het nek a pá lyá zók. Cí me: 2822 Szo mor, Vö rös marty
u. 3. Te le fon: (34) 580-508. 

Dön tés a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ 30 na pon be lül
vár ha tó.

Ta ta vá ros pol gár mes te re
pá lyá za tot ír ki

köz te rü let-fel ügye lõi mun ka kör be töl té sé re

Fel adat kör meg ha tá ro zá sa: a köz te rü let jog sze rû hasz -
ná la tá nak el len õr zé se, va la mint an nak rend jét meg bon tó
jog sér té sek ha té kony meg elõ zé se, meg aka dá lyo zá sa,
szank ci o ná lá sa; az ön kor mány za ti va gyon, a köz te rü let
rend jé nek és tisz ta sá gá nak vé del me.

A pá lyá zó nak meg kell fe lel nie a köz tiszt vi se lõk jog ál -
lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény ben (Ktv.) sze rep lõ
ál ta lá nos al kal ma zá si fel té te lek nek (ma gyar ál lam pol gár -
ság, cse lek võ ké pes ség, bün tet len elõ élet, össze fér he tet -
len ség hi á nya) és azo kat iga zol nia kell.

Ké pe sí té si fel té te lek:
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. ren de let ben meg ha tá ro zot tak

sze rint,
– igaz ga tá si vagy ren dé sze ti szer vek nél el töl tött leg -

alább 2 év szak mai gya kor lat.

A ké pes sé gi, il let ve al kal mas sá gi vizs gá lat lefolytatá -
sára a 78/1999. (XII. 29.) EÜM–BM együt tes ren de let vo -
nat ko zó sza bá lyai ke rül nek al kal ma zás ra.

A be nyúj tott pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a vég zett sé get iga zo ló ok ira tok hi te le sí tett má so la tát,
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt.

A pá lyá zat:
– be ér ke zé sé nek ha tár ide je: a Bel ügyi Köz löny ben tör -

té nõ meg je le nés tõl (2007. au gusz tus 27.) szá mí tott
30. nap,

– be nyúj tá sá nak he lye: Ta ta vá ros pol gár mes te re, 2890 
Ta ta, Kos suth tér 1.,
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– el bí rá lás nak mód ja: a pá lyá za ti ki írás ban meg ha tá ro -
zott szem pon tok sze rint,

– el bí rá lá sá nak ha tár ide je: be ér ke zés re elõ írt ha tár idõt
kö ve tõ 30 na pon be lül.

A köz szol gá la ti jog vi szony ha tá ro zott idõ re, 2011. már -
ci us 31-ig szól.

Az ál lás be tölt he tõ: az el bí rá lást kö ve tõ en.
Il let mény és egyéb jut ta tás a Ktv. sze rint.
A ki író a pá lyá zat ered mény te len né nyil vá ní tá sá nak jo -

gát fenn tart ja.

To maj mo nos to ra Köz ség
Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te

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

Az ál lást a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló, több ször
mó do sí tott 1990. évi LXV. tör vény 36. § (1) be kez dé sé ben 
biz to sí tott jog kö ré ben el jár va hir de ti meg. 

Az ál lás 4 órás be osz tás sal tölt he tõ be.

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

dok to ri ké pe sí tés, va la mint jo gi, vagy köz igaz ga tá si szak -
vizsga,

– leg alább 2 éves köz igaz ga tá si és ve ze tõi gya kor lat,
– ma gyar ál lam pol gár ság,
– bün tet len elõ élet.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– igaz ga tásszer ve zõi, vagy ál lam- és jog tu do má nyi

dok to ri ké pe sí tés, va la mint a jo gi, vagy a köz igaz ga tá si
szak vizs ga le té te lét bi zo nyí tó ok ira to kat, vagy azok nak
köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so la tát,

– há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– rész le tes szak mai ön élet raj zot.

Bé re zés a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény alap ján.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Bel ügyi Köz -
löny ben tör té nõ meg je le nést (2007. au gusz tus 27.) kö ve tõ
30 na pon be lül.

A pá lyá zat el bí rá lá sá ról a kép vi se lõ-tes tü let a be nyúj tás
ha tár ide je után 30 na pon be lül dönt.

A jegy zõi ál lás a pá lyá zat el bí rá lá sa után azon nal be tölt -
he tõ, en nek le he tsé ges idõ pont já ra a pá lyá zat ban nyi lat -
koz ni kell.

A pá lyá za tot To maj mo nos to ra Köz ség polgármes -
teréhez kell be nyúj ta ni. Cím: 5324 To maj mo nos to ra,
 Széchenyi u. 53.

Szer ve ze ti hí rek

KÖLT SÉG VE TÉ SI SZER VEK

ALA PÍ TÓ OK IRA TA

A Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um
ala pí tó ok ira ta

Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tv.
(a to váb bi ak ban: Áht.) 88. §-ának, és az ál lam ház tar tás
mû kö dé si rend jé rõl szó ló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren -
de let (a to váb bi ak ban: Ámr.) 10. §-ának ren del ke zé sei
alap ján, a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri
el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl szó ló 1997. évi CXL.
tv.-ben fog lal tak ra te kin tet tel a 

Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um

köz pon ti költ ség ve té si szerv ala pí tó ok ira tát – a pénz ügy -
mi nisz ter rel egyet ér tés ben – mó do sí tott, és egy sé ges szer -
ke zet be fog lalt szö ve gét az aláb bi ak sze rint ál la pí tom
meg:

I.
Ál ta lá nos ren del ke zé sek

1. Az in téz mény hi va ta los el ne ve zé se: Sza bad té ri Nép -
raj zi Mú ze um

2. Ide gen nyel vû meg ne ve zé se:
An go lul: Hung ri an Open Air Mu se um
Né me tül: Un ga ris ches Fre i licht mu se um

3. Szék he lye: 2000 Szent end re, Szta ra vo dai út

4. Ala pí tó: Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se

5. Ala pí tás ide je: 1972

6. Szak mai be so ro lá sa: or szá gos mú ze um

7. Szám la szá ma: Ma gyar Ál lam kincs tár
10032000-01425176

8. Fel ügye le ti szer ve: Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té -
ri um

II.
Az in téz mény alap te vé keny sé ge

1. Az in téz mény alap te vé keny sé ge:
Gyûj tõ kö re ki ter jed a ma gyar fa lu si és me zõ vá ro si né pi

épí té szet, la kás kul tú ra, kéz mû ipar, gaz dál ko dás és élet -
mód anya gá ra, va la mint az eh hez kap cso ló dó nép raj zi tár -
gyi és szel le mi em lé kek re.
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Gyûj tõ te rü le te – a nem zet kö zi és két ol da lú egyez mé -
nyek, jog sza bá lyok fi gye lem be vé te lé vel – az egész ma -
gyar nyelv te rü let.

Fõ fel ada ta a gyûj tõ kö ré be tar to zó, fent em lí tett épü le -
tek és épít mé nyek ki vá lasz tá sa, hi te les át te le pí té se és új ra -
épí té se: a hoz zá juk kap cso ló dó for rás anyag fel ku ta tá sa,
be gyûj té se, õr zé se, szak sze rû nyil ván tar tá sa, ke ze lé se, ál -
la guk meg óvá sa és vé del me: to váb bá tu do má nyos fel dol -
go zá sa és rend sze re zé se, a tu do má nyos ered mé nyek köz -
zé té te le: mind ezek ki ál lí tá so kon és más for mák ban tör té nõ 
be mu ta tá sa a köz mû ve lõ dé sét se gí tõ hasz no sí tá sa. To váb -
bá alap té má já ban és a mu ze o ló gia mód szer ta ná ban, tör té -
ne té ben tu do má nyos ku ta tás vég zé se, a kül sõ ku ta tók
szak mai tá mo ga tá sa, és a ma gyar né pi épí té szet ku ta tá sa
köz pon ti ar chí vu má nak lét re ho zá sa.

Köz pon ti mú ze um pe da gó gi ai ok ta tói és mód szer ta ni te -
vé keny sé get vé gez, el lát ja a táj há zak te vé keny sé gé vel és a
né pi mû em lé kek fenn tar tá sá val, ál lag meg óvá sá val kap -
cso la tos szak mai fel ada tok or szá gos szin tû ko or di ná lá sát,
szak mai ta nács adást vé gez – se gít sé get nyújt.

2. Az in téz mény alap te vé keny ség ként az aláb bi te vé -
keny sé ge ket lát ja el TEÁOR ’03 sze rin ti meg je lö lés sel:

92.52 Mú ze u mi te vé keny ség, kul tu rá lis örök ség
 védelme.

3. Az in téz mény alap te vé keny sé gé hez kap cso ló dó an az
aláb bi ki egé szí tõ és ki se gí tõ te vé keny sé get lát ja el:

– a gyûj tõ kö ré be tar to zó mû tár gyak ese té ben – a jog sza -
bá lyok, il let ve a fel ügye le ti szerv fel ké ré se alap ján vég -
zett – a tu do mány adott is me ret anya gá ra tá masz ko dó és
an nak ered mé nye it fel hasz ná ló szak ér tõi te vé keny ség;

– együtt mû kö dés a ha zai és kül föl di, il let ve nem zet kö zi
szak mai szer ve ze tek kel, társ in téz mé nyek kel.

4. Alap ve tõ szak fel ada ta: 923215 Mú ze u mi te vé keny -
ség.

5. Szak ága za ti be so ro lá sa: 9252000 Mú ze u mi te vé -
keny ség, kul tu rá lis örök ség vé del me.

III.

Az in téz mény vál lal ko zá si te vé keny sé ge

1. Az in téz mény vál lal ko zá si te vé keny sé get foly tat hat
esz kö ze i nek, sza bad ka pa ci tá sa i nak hasz no sí tá sa ér de ké -
ben. A vál lal ko zá si te vé keny sé ge nem ve szé lyez tet he ti az
in téz mény alap ve tõ szak fel ada ta i nak el lá tá sát.

2. Az Áht. 96. § (2) be kez dé se ér tel mé ben a vál lal ko -
zás ból szár ma zó be vé te lek együt tes össze ge egy mást kö -
ve tõ két év ben nem ha lad hat ja meg a költ ség ve té si ki adá -
sok 30%-át.

3. Az in téz mény vál lal ko zá si te vé keny sé gi kö re
TEÁOR ’03 sze rint meg je lö lés sel:

Ke nyér, friss tész ta fé le gyár tá sa (15.81)

Tar tó sí tott lisz tes áru gyár tá sa (15.82)

Tész ta fé lék gyár tá sa (15.85)

Könyv ki adás (22.11)

Idõ szak ki ad vány ki adá sa (22.13)

Hang fel vé tel-ki adás (22.14)

Egyéb ki adás (22.15)

Más ho vá nem so rolt nyo más (22.22)

Könyv kö tés (22.23)

Nyom dai elõ ké szí tõ te vé keny ség (22.24)

Ki se gí tõ nyom dai te vé keny ség (22.25)

Hang fel vé tel-sok szo ro sí tás (22.31)

Vi deo fel vé tel-sok szo ro sí tás (22.32)

Szá mí tó gé pes adat hor do zó sok szo ro sí tá sa (22.33)

Egyéb, más ho vá nem so rolt fel dol go zó ipar (36.63)

Zöld ség-, gyü mölcs-kis ke res ke de lem (52.21)

Pék áru-, édes ség-kis ke res ke de lem (52.24)

Ital-kis ke res ke de lem (52.25)

Do hány áru-kis ke res ke de lem (52.26)

Egyéb élel mi szer-kis ke res ke de lem (52.27)

Il lat szer-kis ke res ke de lem (52.33)

Tex til-kis ke res ke de lem (52.41)

Ru há za ti kis ke res ke de lem (52.42)

Láb be li-, bõr áru-kis ke res ke de lem (52.43)

Vas áru-, üveg-, fes ték-kis ke res ke de lem (52.46)

Könyv-, új ság-, pa pír áru-kis ke res ke de lem (52.47)

Egyéb, más ho vá nem so rolt ipar cikk-ke res ke de lem
(52.48)

Egyéb szál lás hely-szol gál ta tás (55.23)

Ét ke zõ he lyi ven dég lá tás (55.30)

Bá rok, ha son ló ven dég lá tás (55.40)

In gat lan bér be adá sa, üze mel te té se (70.20)

Adat bá zis-te vé keny ség, on li ne ki a dás (72.40)

Fény ké pé szet 74.81.

Cso ma go lás 74.82.

Tit ká ri, for dí tói te vé keny ség 74.85.

Te le fon in for má ció 74.86.

Más ho va nem so rolt, egyéb gaz da sá gi szol gál ta tás
74.87.

Más ho vá nem so rol ha tó egyéb sza bad idõs te vé keny ség
(92.72)

4. Az Áht. 96. § (3) be kez dé se alap ján a vál lal ko zás ból
szár ma zó be vé te lek és a vál lal ko zá si te vé keny sé gek ki -
adá sa it az alap te vé keny sé gek tõl el kü lö ní tet ten kell meg -
ter vez ni és el szá mol ni. A vál lal ko zá si te vé keny ség bõl
szár ma zó ered mény az in téz mény ál tal fel hasz nál ha tó ré -
szé bõl vál lal ko zá si tar ta lé kot kell ké pez ni, amely az Ámr.
69. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint használ -
ható fel.
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IV.

Az in téz mény mû kö dé se

1. Az in téz mény élén fõ igaz ga tó áll, akit az ok ta tá si és
kul tu rá lis mi nisz ter (a to váb bi ak ban: mi nisz ter) pá lyá zat
alap ján ha tá ro zott idõ re bíz meg, il let ve von ja vissza meg -
bí zá sát (szük ség ese tén ne ve zi ki és men ti fel), va la mint
gya ko rol ja fe let te a mun kál ta tói jo go kat.

2. A fõ igaz ga tó-he lyet test pá lyá zat út ján, ha tá ro zott
idõ re a fõ igaz ga tó – a mi nisz ter egyet ér té sé vel – bíz za meg 
és von ja vissza a meg bí zá sát (szük ség ese tén ne ve zi ki és
men ti fel).

3. A gaz da sá gi igaz ga tót a mi nisz ter a fõ igaz ga tó ja vas -
la tá ra pá lyá zat út ján, ha tá ro zat lan idõ re bíz za meg, il let ve
von ja vissza meg bí zá sát (szük ség ese tén ne ve zi ki és men ti 
fel), gya ko rol ja fe let te a fe gyel mi jog kört. A to váb bi mun -
kál ta tói jo go kat a fõ igaz ga tó gya ko rol ja fe let te.

4. Az in téz mény al kal ma zot tai a köz al kal ma zot tak jog -
ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény, va la mint a tör -
vény vég re haj tá sá ról szó ló 150/1992. (XI. 20.) Korm. ren -
de let ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak, akik fe lett a
mun kál ta tói jo go kat az in téz mény fõ igaz ga tó ja gya ko rol ja 
a jog sza bá lyok és a je len ala pí tó ok irat ren del ke zé se i nek
fi gye lem be vé te lé vel.

5. Az in téz mény szer ve zi fel épí té sét és mû kö dé si rend -
jét, a ve ze tõk kö zöt ti fel adat meg osz tást, a bel sõ és kül sõ
kap cso la tok ra vo nat ko zó to váb bi jog sza bá lyok ál tal elõ írt
ren del ke zé se ket a Szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat (a to -
váb bi ak ban: SZMSZ) ha tá roz za meg. A fõ igaz ga tó kö te les 
az SZMSZ-t és mel lék le te it, to váb bá an nak mó do sí tá sa it
az ala pí tó ok irat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na pon be lül el -
ké szí te ni és a mi nisz ter hez jó vá ha gyás cél já ból felter jesz -
teni. Az SZMSZ-t a mi nisz ter hagy ja jó vá.

6. Az in téz mény alap te vé keny sé gét az OKM bel sõ sza -
bály za ta sze rint jó vá ha gyott mun ka terv alap ján vég zi.

V. 

Az in téz mény jog ál lá sa, gaz dál ko dá sa

1. Az in téz mény ön ál ló an gaz dál ko dó, az elõ irány za tok
fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból tel jes jog -
kör rel ren del ke zõ köz pon ti költ ség ve té si szerv, amely nek
költ ség ve té se az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um fe je -
ze tén be lül sze re pel.

2. Az in téz mény fel ada ta i nak el lá tá sá hoz ren del ke zés re
ál ló va gyon az ál lam tu laj do ná ban áll, amellyel kap cso lat -
ban – az ál la mi va gyo ni tu laj do no si jo ga it gya kor ló szer -
ve zet tel kö tött meg ál la po dás ban fog lal tak sze rint – gya ko -
rol ja a va gyon ke ze lõi jo go kat.

VI.

Zá ró ren del ke zé sek

A je len ala pí tó ok irat az alá írás nap ján lép ha tály ba, ez -
zel egy ide jû leg az 1999. ja nu ár 20-án kelt ala pí tó ok irat
ha tá lyát vesz ti.

Bu da pest, 2007. 07. 20.

Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um,
mint az ala pí tó kép vi se lõ je

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

A Hon véd Együt tes
ala pí tó ok ira ta

Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tv.
88. §-ának, va la mint az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl 
szó ló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 10. §-ának alap -
ján a 

Hon véd Együt tes

el ne ve zé sû köz pon ti költ ség ve té si szerv ala pí tó ok ira tát
2007. jú li us 15-i ha tállyal mó do sí tom, és egy sé ges szer ke -
zet be fog lalt szö ve gét az aláb bi ak sze rint ál la pí tom meg:

I.

Ál ta lá nos ren del ke zé sek

1. A köz pon ti költ ség ve té si szerv hi va ta los ne ve: Hon -
véd Együt tes

2. Rö vi dí tett el ne ve zé se: HE

3. An gol nyel vû meg ne ve zé se: Hon véd Art An semb le

4. Szék he lye: Bu da pest, 1087 Ke re pe si út 29/B

5. Ala pí tó ja: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter jog elõd je

6. Ala pí tás éve: 1949

7. Fel ügye le ti szer ve: Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té -
ri um

8. Gaz dál ko dá si jog kö re: ön ál ló an gaz dál ko dó, elõ -
irány za tai fe lett tel jes jog kör rel ren del ke zõ, kincs tá ri 
kör be tar to zó köz pon ti költ ség ve té si szerv.
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II.
A Hon véd Együt tes alap te vé keny sé ge

A Hon véd Együt tes alap te vé keny sé ge ként az aláb bi fel -
ada to kat lát ja el:

– a ha zai és egye te mes kul tu rá lis ér té kek, szín pa di al ko -
tá sok (élõ szín há zi, kon cert-, tánc mû vek és egyéb al ko tá -
sok) be mu ta tá sa;

– a ma gyar nép ze ne és tánc kul tú ra ma gas szín vo na lú
be mu ta tá sa és nép sze rû sí té se;

– a ma gyar ze ne mû vé szet nép sze rû sí té se, kü lö nös te -
kin tet tel a fér fi ka ri iro da lom ra;

– a Kár pát-me den cei nép mû vé szet ápo lá sá val, ha gyo -
mány õr zé sé vel nem ze ti kul tú ránk meg ha tá ro zó mû vész -
együt te se ként kül föl di fel lé pé sek kel az or szág kép vi se le -
te, a ma gyar kul tú ra meg is mer te té se, ha zánk nem zet kö zi
kap cso la ta i nak ápo lá sa;

– kul tu rá lis-mû vé sze ti szol gál ta tá sok nyúj tá sa, ál la mi
pro to kol lá ris fel ada tok el lá tá sa;

– a Hon vé del mi Mi nisz té ri um és hát tér in téz mé nyei, va -
la mint a Ma gyar Hon véd ség ré szé re kul tu rá lis ün ne pi, al -
kal mi és szó ra koz ta tó mû so rok szol gál ta tá sa.

1. A Hon véd Együt tes ál la mi te vé keny sé ge a TEÁOR
sze rin ti meg je lö lés sel:

92.31 Al ko tó- és elõ adó mû vé szet

2. Alap ve tõ szak fel adat: 921 639 Tánc mû vé sze ti te vé -
keny ség

3. Szak ága za ti be so ro lás: 923 100 Al ko tó- és elõ adó mû -
vé szet

III.
A Hon véd Együt tes vál lal ko zá si te vé keny sé ge

A Hon véd Együt tes vál lal ko zá si te vé keny sé get nem
foly tat.

IV.
A Hon véd Együt tes mû kö dé se

1. A Hon véd Együt tes élén igaz ga tó áll, akit pá lyá zat út -
ján – ha tá ro zott idõ re – az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
(a to váb bi ak ban: mi nisz ter) bíz meg, il let ve von ja vissza
meg bí zá sát (szük ség ese tén ne ve zi ki és men ti fel), va la -
mint gya ko rol ja fe let te a mun kál ta tói jo go kat.

2. A gaz da sá gi igaz ga tót pá lyá zat út ján – ha tá ro zat lan
idõ re – az igaz ga tó ja vas la tá ra a mi nisz ter bíz za meg, va la -
mint von ja vissza meg bí zá sát (szük ség ese tén ne ve zi ki és
men ti fel). Az egyéb mun kál ta tói jo go kat az igaz ga tó gya -
ko rol ja fe let te.

3. Az in téz mény igaz ga tó he lyet te sét köz al kal ma zot ti
ki ne ve zé se alap ján ve ze tõi be osz tás sal – ha tá ro zott idõ re – 
az együt tes igaz ga tó ja bíz za meg, és gya ko rol ja fe let te a
mun kál ta tói jo go kat. Meg bí zá sá hoz és an nak vissza vo ná -
sá hoz a mi nisz ter egyet ér té se szük sé ges.

4. A Hon véd Együt tes al kal ma zot tai a köz al kal ma zot -
tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény ha tá lya
alá tar toz nak. Fe let tük a mun kál ta tói jo go kat – a jog sza bá -
lyok és a je len ala pí tó ok irat ren del ke zé se i nek fi gye lem be -
vé te lé vel – az igaz ga tó gya ko rol ja.

5. A Hon véd Együt tes szer ve ze ti fel épí té sét és mû kö dé -
sé nek rend jét, a ve ze tõk kö zöt ti fel adat meg osz tást, a bel sõ
és kül sõ kap cso la tok ra vo nat ko zó to váb bi jog sza bá lyok
ál tal elõ írt ren del ke zé se ket a Szer ve ze ti és mû kö dé si sza -
bály zat (a to váb bi ak ban: SZMSZ) ha tá roz za meg. Az igaz -
ga tó kö te les az SZMSZ-t és mel lék le te it, to váb bá an nak
mó do sí tá sa it az ala pí tó ok irat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60
na pon be lül el ké szí te ni és a mi nisz ter hez jó vá ha gyás cél já -
ból fel ter jesz te ni.

6. Az in téz mény alap te vé keny sé gét az OKM bel sõ sza -
bály za ta sze rint jó vá ha gyott mun ka terv alap ján vég zi.

V. 

A Hon véd Együt tes gaz dál ko dá sa

1. A Hon véd Együt tes ön ál ló an gaz dál ko dó, az elõ -
irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból
tel jes jog kör rel ren del ke zõ köz pon ti költ ség ve té si szerv,
amely nek költ ség ve té se az OKM fe je ze tén be lül el kü lö ní -
tet ten sze re pel.

2. A Hon véd Együt tes fel ada ta i nak el lá tá sá hoz ren del -
ke zés re ál ló va gyon az ál lam tu laj do ná ban áll, amellyel
kap cso lat ban – a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság gal kö tött
meg ál la po dás ban fog lal tak sze rint – gya ko rol ja a vagyon -
kezelõi jo go kat.

VI.

Zá ró ren del ke zé sek

A je len ala pí tó ok irat 2007. jú li us 15-én lép ha tály ba,
ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a 2005. ok tó ber 28-án kelt
ala pí tó ok irat ha tá lyát vesz ti.

Bu da pest, 2007. jú li us 12.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
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ÁLLA MI VA GYON ÉR TÉ KE SÍ TÉ SÉ RE KI ÍRT PÁ LYÁ ZAT ERED MÉ NYE

A Va sas Sport Club (1139 Bu da pest, Fáy u. 58.) ki zá ró la gos tu laj do ná ban ál ló Va sas Üze mel te tõ Kft. (1139 Bu da -
pest, Fáy u. 58.) ál tal a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban és a Va sas Üze mel te tõ Kft. va gyon ke ze lé sé ben ál ló, a Bu da pes ti
2. Szá mú Kör ze ti Föld hi va tal nál 26085/1009. hely raj zi szá mon nyil ván tar tott, 36 568 m2 alap te rü le tû in gat lan 33 945 m2

nagy sá gú in gat lan ré szé re vo nat ko zó föld hasz ná la ti jog ér té ke sí té sé re 2007. ja nu ár 10-én meg hir de tett nyílt pá lyá za ti el -
já rás ered mé nye:

A pá lyá za ti el já rás nyer tes aján lat te võ je a CARION Hol ding Va gyon ke ze lõ és Szol gál ta tó Zrt. (1023 Bu da pest,
 Bécsi út 25., Cg. 01-10-045053). 

ÁLLA MI VA GYON BÉR BE ADÁ SA

A Bu da vá ri Va gyon ke ze lõ és In no vá ci ós Kht. a Fõ vá ro si Ke rü le tek Föld hi va ta lá nál a bu da pes ti I. ke rü le ti 6453/2.
hely raj zi szá mon nyil ván tar tott, ter mé szet ben a Pa lo ta út, Szent György ut ca, Kis köz és Nyu ga ti Vár fal kö zöt ti te rü le ten
hely re ál lí tott kö zép ko ri pin ce rend szer – a to váb bi ak ban bér le mény – 1345 m2-es te rü le té re

nyil vá nos tár gya lá sos

el já rás ban kí ván ja ki vá lasz ta ni azt a bér lõt, aki a te rü le ten a tör té nel mi bor kul tú ra és bu dai bor vi dék ha gyo má nya it és
kul tú rá ját rep re zen tá ló kul tu rá lis és tu risz ti kai vonz erõ vel és je len tõ ség gel bí ró üz le ti vál lal ko zást va ló sít meg. Az in gat -
lan tu laj do no sa a Ma gyar Ál lam, va gyon ke ze lõ je a Bu da vá ri Va gyon ke ze lõ és In no vá ci ós Köz hasz nú Tár sa ság.

Az el já rás ra az 58/2005. (IV. 4.) Korm. ren de let sza bá lyai vo nat koz nak az e pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott ki -
egé szí té sek kel. Az el já rás tí pu sa nyílt tárgyalásos eljárás.

A bér le mény nek a ter ve zett funk ció sze rin ti ki ala kí tá sá ra a le en dõ bér lõ nek épí té si en ge délyt, hasz ná lat ba vé te li en ge -
délyt és mû kö dé si en ge délyt kell be sze rez nie. A bér le ti jog vi szony a bér le ti szer zõ dés alá írá sa kor kez dõ dik.

A bér le ti idõ tar tam az aján lat te võ aján la tá ban fog lalt idõ tar tam, leg fel jebb 15 év. A bér le ti díj ha vi rész le tek ben, min -
den hó nap ban elõ re ese dé kes. A bér le ti díj nem tar tal maz za a bér le mény mû köd te té sé nek re zsikölt sé ge it. A bér le ti díj
meg fi ze té sé nek rész le tes fel té te le it a bér le ti szer zõ dés (ter ve zet) tar tal maz za.

A nyílt tár gya lá sos el já rás rész le tes sza bá lya it és a bér le ti jog vi szony fel té te le it a Bu da vá ri Va gyon ke ze lõ és In no vá -
ciós Kht. szék he lyén (1014 Bu da pest, Szín ház u. 5–7.) meg vá sá rol ha tó In for má ci ós Me mo ran dum rög zí ti. Az In for má -
ci ós Me mo ran dum meg vá sár lá sa az aján lat té tel fel té te le. Az In for má ci ós Me mo ran dum el len ér té ke 150 000 Ft + 20% ál -
ta lá nos for gal miadó. 

Az In for má ci ós Me mo ran dum meg vá sá rol ha tó 2007. szeptember 7. nap já tól az aján lat té te li ha tár idõ le jár tát meg elõ zõ 
na pig (min den mun ka na pon) 10-tõl 14 órá ig.

Ha az el já rás ered mény te len, ak kor az aján lat ké rõ az In for má ci ós Me mo ran dum el len ér té két vissza fi ze ti az aján lat te -
võ nek.

A tár gya lá so kat egy for du ló ban, az aján lat te võk kel kü lön-kü lön foly tat ja le a Bu da vá ri Kht. A tár gya lá so kon részt
 vevõ aján lat te võk kel tör té nõ tár gya lá sok sor rend jét sor so lás sal kell meg ál la pí ta ni. A tár gya lá so kon az aján lat té te li idõ -
pont ban meg adott aján la ti ele mek és szer zõ dé si fel té te lek új ra tár gyal ha tó ak, így az aján la ti kö tött ség az egyes aján lat te -
võk vo nat ko zá sá ban a ve lük va ló tár gya lás nap ján áll be és tart az ered mény hir de tést kö ve tõ 30. napig. 

Va la mennyi el já rá si cse lek mény a Bu da vá ri Kht. fen ti ek ben meg ha tá ro zott szék he lyén lesz.

A Bu da vá ri Kht. az aján la to kat az aláb bi szem pon tok alap ján ér té ke li:
1. Az In for má ci ós Me mo ran dum ban meg ha tá ro zott pe rem fel té te lek kel az aján lat te võ ál tal ki dol go zott prog ram rész -

le tes le írá sa alap ján a ki író szán dé kát leg in kább meg kö ze lí tõ program – maximum 10 pont.
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2. A meg aján lott (tel jes bér le ti idõ szak ra vo nat ko zó) bér le ti díj nagy sá ga (és üte me zé se) – ma xi mum 6 pont.
3. A meg va ló sí tás ra va ló aján lat te või al kal mas ság (a ren del ke zés re ál ló for rás, re fe ren cia és üz le ti terv meg ala po zott -

sá ga alapján) – maximum 8 pont.
A hely szí ni be já rás idõ pont ja: 2007. szeptember 13-án 10 óra kor.

Az aján la tok le adá sá nak és bon tá sá nak ha tár ide je: 

2007. október 8-án 10 óra kor.

Az aján la to kat egy ere de ti és há rom má so la ti pél dány ban sze mé lye sen kell le ad ni a Bu da vá ri Va gyon ke ze lõ és In no -
vá ci ós Kht. szék he lyén (1014 Bu da pest, Szín ház u. 5–7.) ta lál ha tó II. eme le ti tit kár sá gon. A pos tán tör té nõ fel adás ese té -
ben az aján la tok nak a bon tá si idõ pon tig be kell érkezniük az ajánlatkérõ fenti címére.

Az aján la tok ér té ke lé se és az ered mény hir de tés: 2007. október 26-án 10 óra kor.
Az ered mény hir de tés nyil vá nos, ahol a meg je lent aján lat te võk ered mény hir de té si jegy zõ köny vet vesz nek át, míg a

meg nem je lent aján lat te võk kép vi se lõ i nek pos tai úton ke rül to váb bí tás ra az ered mény hir de té si jegy zõ könyv.
Szer zõ dés kö tés idõ pont ja: 2007. november 28.
A Bu da vá ri Kht. ki je len ti, hogy az e fel hí vás ban rög zí tett fel té te lek csak az In for má ci ós Me mo ran dum ban fog lalt ki -

egé szí té sek kel, ma gya rá za tok kal és fenn tar tá sok kal együtt ér vé nye sek és irány adó ak a tár gya lá sos el já rás ra és a meg kö -
ten dõ szer zõ dés re egy aránt.

Az aján la tok ab ban az eset ben te kint he tõ ek ér vé nyes nek, ha az aján lat te võ aján la tá hoz csa tol ja az aláb bi
dokumentumokat:

1. aján la ti fel ol va só lap (az In for má ci ós Me mo ran dum ban sze rep lõ minta sze rint),
2. nyi lat ko zat a pá lyá za ti fel té te lek el fo ga dá sá ról (az In for má ci ós Me mo ran dum ban sze rep lõ minta sze rint),
3. re fe ren ciaiga zo lá sok (az In for má ci ós Me mo ran dum ban meg ha tá ro zott tar ta lom mal),
4. üz le ti terv (az In for má ci ós Me mo ran dum ban meg ha tá ro zott adat tar ta lom mal),
5. az aján lat te võ köz te hertar to zá sok aló li men tes sé gét ta nú sí tó ha tó sá gi iga zo lá sok (APEH- és VPOP-iga zo lás),
6. a meg va ló sí tás lát vány ter ve (az In for má ci ós Me mo ran dum ban sze rep lõ tar ta lom sze rint),
7. az üz le ti vál lal ko zás be mu ta tá sa, kü lö nös te kin tet tel a kul tu rá lis, tu risz ti kai tar ta lom ra, va la mint az új funk ci ó hoz

szük sé ges épí té sze ti át ala kí tá sok ra (az In for má ci ós Me mo ran dum ban meghatározott adat tar ta lom mal),
8. a szer zõ déster ve zet az aján lat te võ ál tal ja va solt mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet ben.

KINCS TÁ RI VA GYON ÉR TÉ KE SÍ TÉ SE

A Bé kés Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Nö vény- és Ta laj vé del mi Igaz ga tó ság (5620 Békés -
csaba, Szar va si út 79/1., a to váb bi ak ban: ár ve rez te tõ) a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság gal kö tött meg bí zá si szer zõ dés
alap ján, a kincs tá ri va gyon nal va ló gaz dál ko dás ról szó ló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet vonatkozó fejezetei alapján 

ár ve rés

ke re té ben ér té ke sí ti a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban és az ár ve rez te tõ va gyon ke ze lé sé ben lé võ aláb bi va gyon ele me ket:

Dél-Al föl di Re gi o ná lis Igaz ga tó ság, Bé kés me gyei in gat la nok

Sor -
szám

In gat lan cí me Hrsz.
Te rü let

(m2)
Meg ne ve zés Tul. h.

Ki ki ál tá si ár
(brut tó Ft)

Áfa (Ft)

1. Bé kés csa ba, Szar va si út 79/1. 4636. 12 006 Iro da ház 1/1 180 360 000 30 060 000

Ár ve ré si elõ leg (aján la ti biz to sí ték) össze ge: 18 100 000 Ft.
Meg jegy zés: az in gat la non 5 épü let ta lál ha tó, össze sen mint egy 3310 m2 hasz nos alap te rü let tel. Az in gat lan do ku men tá ci ó ja je len
hir det mény meg je le né sé nek nap já tól, mun ka na po kon 8–14 óra kö zött té rí tés nél kül át ve he tõ a Bé kés csa ba, Szer da he lyi u. 2. szám alatt.
Li cit az 58/2005. (IV. 4.) Korm. ren de let 50. § (1) be kez dés sze rint.
Az in gat lant szenny víz-el ve ze té si és gáz ve ze ték-szol gal mi jog ter he li, egye bek ben per-, te her- és igény men tes.
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Sor -
szám

In gat lan cí me Hrsz.
Te rü let

(m2)
Meg ne ve zés Tul. h.

Ki ki ál tá si ár
(brut tó Ft)

Áfa (Ft)

2. Bé kés csa ba, Szar va si út 79/1. 4637/1. 9261 Gaz da sá gi épü let 
és ud var

1/1 68 160 000 11 360 000

Ár ve ré si elõ leg (aján la ti biz to sí ték) össze ge: 6 820 000 Ft.
Meg jegy zés: az in gat la non 2 épü let ta lál ha tó, össze sen mint egy 1139 m2 hasz nos alap te rü let tel. Az in gat lan do ku men tá ci ó ja je len
hir det mény meg je le né sé nek nap já tól, mun ka na po kon 8–14 óra kö zött té rí tés nél kül át ve he tõ a Bé kés csa ba, Szer da he lyi u. 2. szám alatt.
Li cit az 58/2005. (IV. 4.) Korm. ren de let 50. § (1) be kez dés sze rint.
Az in gat lan per-, te her- és igény men tes.

Az ár ve rés idõ pont ja: 2007. szep tem ber 25. 11 óra.

Az ár ve rés he lye: Bé kés csa ba, Szar va si út 79/1. föld szin ti ta nács ko zó te rem.
Az ár ve rés re je lent ke zés he lye és ide je: Bé kés csa ba, Szer da he lyi út 2. Az ár ve re zõ nek sze mé lye sen vagy kép vi se lõ je út ján az ár ve rés
nap ján 8 órá tól 10 órá ig kell je lent kez nie az ár ve ré sen való rész vé tel re.
Az ár ve ré si el já rás sal kap cso lat ban, va la mint az in gat la nok meg te kin té sé nek le he tõ sé gé rõl fel vi lá go sí tás kér he tõ: 
dr. Mike Zsolt igaz ga tó tól, tel.: 06 (66) 529-270.

Az ár ve rés köz jegy zõ je len lé té ben tör té nik. Az ár ve rez te tõ az ár ve rés meg kez dé se kor is mer te ti az ár ve rés részletes
feltételeit.

A je lent ke zés fel té te lei:
– sze mély azo nos ság iga zo lá sa, kép vi se let ese tén köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett ok irat ba fog lalt meg ha tal ma zás be mu ta -

tá sa, illetve annak átadása;
– gaz da sá gi tár sa ság ne vé ben tör té nõ rész vé tel ese tén 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat vagy a be je gyez te tés fo lya -

mat ba té te lét iga zo ló cég el já rá si iga zo lás és aláírási címpéldány átadása;
– az ár ve re zõ írás be li nyi lat ko za ta ar ról, hogy nincs le járt köz tar to zá sa (adó-, vám-, tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék és

egyéb, az ál lam ház tar tás al rend sze re i vel szem ben fenn ál ló fizetési kötelezettsége);
– iga zo lás be mu ta tá sa ar ról, hogy az ár ve re zõ az ár ve ré si elõ le get (aján la ti biz to sí té kot) a ki tû zött ár ve rés idõ pont ját

meg elõ zõ en 1 órá val kész pénz ben be fi zet te az árvereztetõ pénztárába.

Egyéb fel té te lek:
Az ár ve rez te tõ a 4636. hrsz.-ú in gat lan (1. sz. ár ve ré si té tel) egy ré szé re (245 m2 iro da, 349 m2 la bor, 335 m2 rak tár és

294 m2 mû hely), to váb bá a 4637/1. hrsz.-ú in gat lan (2. sz. ár ve ré si té tel) egy ré szé re (65 m2 ga rázs és 352 m2 föld te rü let)
vo nat ko zó an bér le ti szer zõ dé se ket kö tött, me lyek 2007. de cem ber 31. nap já ig ér vé nye sek. A ve võ az in gat la no kat bér le ti 
jog vi szonnyal ter hel ten vá sá rol hat ja meg.

Az ár ve re zõk tu do má sul ve szik, hogy a 4636. hrsz.-ú in gat lan (1. ár ve ré si té tel) egy ré szé re (400 m2 iro da),  to váb bá a
4637/1. hrsz.-ú in gat lan (2. sz. ár ve ré si té tel) egy ré szé re (49 m2) az ár ve rez te tõ az in gat lan ér té ke sí té sét kö ve tõ en is, leg -
alább ad dig az idõ pon tig, amíg az ár ve rez te tõ a sa ját el he lye zé sét más in gat lan ban biz to sí ta ni tud ja, de leg ké sõbb 2008.
áp ri lis 30-ig ingyenesen használja (a rezsiköltség megfizetése mellett).  

Az in gat la nok (1. és 2. sz. ár ve ré si té tel) bir tok ba adá sá ra az adás vé te li szer zõ dés meg kö té sét kö ve tõ 30 na pon be lül
ke rül sor, ak ként, hogy a ve võ a bér le ti jog gal ter helt in gat lan ré sze ket s bér le ti szer zõ dés le jár tát kö ve tõ en, il let ve az ár -
ve rez te tõ ál tal hasz nált in gat lan ré sze ket 2008. áp ri lis 30-át kö ve tõ en, 30 na pon be lül köz vet le nül a bér lõk tõl, il let ve az
ár ve rez te tõ tõl ve he ti át. A bir tok ba a dás kor ár ve rez te tõ és ve võ jegy zõ köny vet vesz nek fel, mely ben rög zí tik a mé rõ óra -
ál lá so kat, ár ve rez te tõ át ad ja a köz üze mi szer zõ dé se ket és az ál ta la kö tött bér le ti szerzõdéseket.

Min den egyes ár ve ré si té tel re kü lön kell je lent kez ni és az ár ve ré si elõ le get (aján la ti biz to sí té kot) be fi zet ni.
Az ár ve ré si elõ leg (aján la ti biz to sí ték) a vé tel ár ba be szá mít. Az ár ve rez te tõ a nem nyer tes ár ve re zõ ré szé re az ár ve ré si

elõ le get (aján la ti biz to sí té kot) az árverés napján visszafizeti.
Az ár ve ré si elõ leg (aján la ti biz to sí ték) után az ár ve rez te tõ költ sé get nem szá mít fel, ka ma tot nem fizet.
Az adás vé te li szer zõ dés meg kö té sé nek elõ fel té te le, hogy a nyer tes ár ve re zõ az ár ve rés idõ pont já tól szá mí tott 8 nap tá ri 

na pon be lül vissza von ha tat lan pénz ügyi ga ran ci át ad jon az ár ve rez te tõ nek az ár ve ré si elõ le gen fe lül a tel jes vé tel ár hát ra -
lék ra. (Az ár ve rez te tõ vissza von ha tat lan fi ze té si ga ran ci á nak te kin ti a bank ga ran ci át, ban ki hi tel ígér vényt, vagy a vé tel -
ár hát ra lék köz jegy zõ nél, il let ve ügy véd nél tör té nõ le tét be helyezését.)

Amennyi ben az ár ve rés tõl szá mí tott 8 nap tá ri na pon be lül az ár ve re zõ az ár ve rez te tõ meg je lölt szám lá já ra a tel jes vé -
tel árat ki egyen lí tet te, men te sül a vissza von ha tat lan pénz ügyi ga ran cia adá sá nak kö te le zett sé ge alól.

Az ár ve rez te tõ az ár ve rés nyer te sé vel az ár ve rés nap já tól szá mí tott 15 nap tá ri na pon be lül szer zõ dést köt. Az ár ve rés
nyer te se kö te les a tel jes vé tel árat a meg adott szám la szám ra a szer zõ dés kö tés sel egyidejûleg kifizetni.
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Az ár ve rés ered mény te len, ha
– nem je lent meg egy ár ve re zõ sem;
– az ár ve re zõk nem tet tek ér vé nyes vé te li aján la tot;
– az ár ve ré si el já rás tisz ta sá gát, vagy az ár ve re zõk ér de ke it sú lyo san sér tõ cse lek mény mi att az ár ve rés ér vény te le ní -

té sé rõl kell dön te ni;
– a nyer tes aján lat te võ vissza lé pé se ese té ben, amennyi ben az ár ve rés so ron kö vet ke zõ he lye zett jé vel tör té nõ szer zõ -

dés kö tés re nem ke rül sor. (Vissza lé pés nek mi nõ sül, ha a nyer tes aján lat te võ a szer zõ dés kö tés re elõ írt ha tár idõ alatt a
szer zõ dést nem kö ti meg.) Eb ben az eset ben a nyer tes ár ve re zõ a be fi ze tett ár ve ré si elõ le get elveszti.

Az ár ve rez te tõ fenn tart ja jo gát ar ra, hogy az ár ve rést ered mény te len nek nyilvánítsa.
Az ár ve rez te tõ fenn tart ja a jo got ar ra, hogy a nyer tes ár ve re zõ vissza lé pé se ese tén az ár ve rés so ron kö vet ke zõ he lye -

zett jé vel kössön szerzõdést.
Az ár ve rez te tõ fenn tart ja a jo got ar ra, hogy az ár ve ré si hir det ményt az ár ve rés idõ pont ját meg elõ zõ en vissza von ja,

mely rõl a hir det mény köz lé sé vel meg egye zõ he lye ken újabb hirdetményt tesz közzé.
A tu laj don szer zé si kor lá to zás ba üt kö zõ szer zõ dés semmis.

A Ma gyar Tánc mû vé sze ti Fõ is ko la (1145 Bu da pest, Co lum bus ut ca 87–89.) (a to váb bi ak ban: ki író) a Kincs tá ri
 Vagyoni Igaz ga tó ság (a to váb bi ak ban: KVI) meg bí zá sá ból a kincs tá ri va gyon nal va ló gaz dál ko dás ról szó ló 58/2005.
(IV. 4.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: kor mány ren de let) vo nat ko zó fe je ze tei alap ján

nyil vá nos pá lyá zat

ke re té ben ér té ke sí ti a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban és a kií ró va gyon ke ze lé sé ben ál ló, ter mé szet ben 1149 Bu da pest,
 Pillangó u. 30. szám alatt ta lál ha tó, 32068/8. hely raj zi szá mon nyil ván tar tott, 950 m2 te rü le tû, ki vett kol lé gi um meg ne ve -
zé sû in gat lant.

Aján la ti biz to sí ték: 42 000 000 Ft, az az negy ven két mil lió fo rint.
Az aján la ti biz to sí té kot HUF-ban a kií ró Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett MÁK 10032000-01493263-00000000

szá mú szám lá já ra kell át utal ni (mely nek leg ké sõbb az aján lat té te li ha tár idõ le jár tát meg elõ zõ na pon be kell ér kez nie) a
köz le mé nyek ro vat ban „PILLANGÓ” jel ige fel tün te té sé vel.

Az aján la ti biz to sí ték a nyer tes aján lat te võ ese tén a vé tel ár ba be szá mí tás ra ke rül.
A vé tel ár aján la ti biz to sí té kon fe lül fenn ma ra dó ré szét ma gyar fo rint ban (HUF) kell meg fi zet ni.
Az in gat la non élet hosszig tar tó la kás hasz ná la ti jog gal ren del ke zõ sze mély el he lye zé se a ve võ fel ada ta.
Az in gat lan egyéb ként per-, te her- és igény men tes.
A kií ró tá jé koz tat ja az aján lat te võ ket, hogy a kor mány ren de let 42. § (2) be kez dé sé ben biz to sí tott le he tõ ség gel él ve a

pá lyá za ti aján la tok bon tá sát kö ve tõ en – amennyi ben az el sõ két hely re rang so rolt aján lat ban sze rep lõ vé tel árak kö zött
(a ma ga sab bat te kint ve 100%-nak) leg fel jebb húsz szá za lék el té rés van, vagy ha a 44. § (1) be kez dé se, il let ve a 45. §
(1)–(2) be kez dé se alap ján a be nyúj tott aján la tok egyi ke sem len ne nyer tes nek nyil vá nít ha tó, a KVI Hasz no sí tá si Ta nács
ja vas la ta alap ján – nyil vá nos ár tár gya lást tart hat, amely re min den ér vé nyes pá lyá za tot be nyúj tott aján lat te võt meg kell
hív ni. Amennyi ben csak egy ér vé nyes aján lat ér ke zik, nyil vá nos ár tár gya lás tar tá sa he lyett a ki író fel hív hat ja az aján lat -
te võt aján la ta módosítására.

Az in gat lan jel lem zõi:
Az in gat lan össze sen 3400 m2 hasz nos alap te rü le tû. Az in gat lan Bu da pest XIV. ke rü le té nek dé li ré szén – Tö rök õr –

he lyez ke dik el, a Ró na ut ca–(ko ráb ban Lu mumba ut ca)–Ke re pe si út–Hun gá ria krt.–Mo gyo ró di út ál tal ha tá rolt te rü le -
ten. Kör nye ze té ben több áru ház – Tes co, Lidl áru ház, OBI bar kács áru ház – üze mel. Köz le ke dés szem pont já ból el he lye -
zé se ked ve zõ: 2. met ró vo nal, a Hun gá ria úton já ró 1-es vil la mos, tro li buszjá rat – könnyí ti meg a vá ros bár mely ré szé nek
el ér he tõ sé gét. Az épü let ere de ti leg a BKV ré szé re mint mun kás szál ló épült. Ezt kö ve tõ en volt di ák ott hon, kol lé gi um.
Mû sza ki ál la po tát te kint ve az 1953-ban épült épü let egy ré szét – a so ro za tos funk ció vál tá so kat kö ve tõ en – ko ráb ban fel -
újí tot ták. Egy ré sze vi szont meg épí té se óta – pl. hom lok zat, nyí lás zá rók, te tõ szer ke zet és hé ja zat a kap cso ló dó bá do gos
szer ke ze tek kel – nem volt fel újít va. Az in gat lan hoz te lek alig tar to zik: az épü let kül sõ fal sík já tól mért 1,0 m tá vol ság ra
van a te lek ha tár. Így az OTÉK ál tal elõ írt par ko lá si he lyek nem biztosíthatók.
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Az épü let mû sza ki ál la po tát te kint ve az újabb funk ció vál tás az épü let tel jes fel újí tá sa – épü let gé pé sze ti, elekt ro mos,
épí tõ mes te ri és szak ipa ri munkák – szükséges.

Az épü let ala po zá sa be ton sáv alap. A fel me nõ fa lak kis mé re tû tég lá ból ké szül tek. A fö dé mek vb ge ren dák kö zöt ti tég -
la be té tes – Hor csik – fö dém (a pin ce fe let ti fö dém alul bor dás vb fö dém). A te tõ szer ke zet két dõlt szék kel meg tá masz tott
dup la sza ru za tos fa szer ke zet, pa la hé ja zat tal. Az épü let ben két lép csõ ház van, így a tûz vé del mi szem pont ból elõ írt me ne -
kü lé si le he tõ ség biz to sí tott. Az épület fûtését és használati me leg víz-ter me lé sét gázkazánok biztosítják.

Ki író az in gat lan ról bõ vebb in for má ci ót tar tal ma zó pá lyá za ti do ku men tá ci ót bo csát té rí tés el le né ben a pá lyá zók ren -
del ke zé sé re.

Pá lyá za ti do ku men tá ció:
A pá lyá za ton va ló rész vé tel alap fel té te le a pá lyá za ti do ku men tá ció ki író ne vé ben el já ró ér té ke sí té si se géd tõl tör té nõ

meg vá sár lá sa.
A pá lyá za ti do ku men tá ció 20 000 Ft + 4000 Ft áfa, össze sen 24 000 Ft, az az hu szon négy ezer fo rint ár nak át uta lás sal

tör té nõ be fi ze té sét kö ve tõ en, tit kos sá gi nyi lat ko zat alá írá sa el le né ben, a ki író ne vé ben el já ró GRESS-ING Kft. ér té ke sí -
té si se géd 1055 Bu da pest, Vaj kay u. 1. I. eme let 116. aj tó cí mén sze mé lye sen, vagy meg ha tal ma zott út ján ve he tõ át, elõ -
ze tes te le fo non tör tént be je lent ke zés után mun ka na po kon 9–16 óra kö zött, az aján lat té te li ha tár idõ nap ján 10 órá ig.
A meg ha tal ma zott kö te les köz ok irat tal, vagy tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat tal iga zol ni kép vi se le ti jo go sult sá gát, il -
let ve an nak mér té két, a meg ha tal ma zás nak ki kell ter jed nie a tit kos sá gi nyi lat ko zat aláírására is.

A pá lyá za ti fel hí vás és a pá lyá za ti do ku men tá ció ál tal az in gat la nok kal kap cso lat ban kö zölt és is mer te tett ada tok, in -
for má ci ók a ki író ál tal is mert és biz to sí tott elõ ze tes adat szol gál ta tá son ala pul nak. A kií ró ja va sol ja min den aján lat te võ -
nek, hogy a fent em lí tett do ku men tá ci ón fe lül sa ját fe le lõs sé gé re és költ sé gé re sze rez zen be min den olyan ki egé szí tõ in -
for má ci ót az aján lat tár gyá ról, va la mint a ma gyar or szá gi jo gi-gaz da sá gi kör nye zet rõl, il let ve sza bá lyo zó rend szer rõl,
amely be fek te té si szán dé ka kö rül te kin tõ meg ala po zá sá hoz szükséges lehet.

A do ku men tá ció meg vá sár lá sát iga zo ló bi zony lat má so la tát az aján lat be nyúj tá sa kor a pá lyá zó nak csa tol nia kell.

Az in gat lan be mu ta tá sa:
Az in gat lan be mu ta tá sá ra a pá lyá za ti fel hí vás meg je le né sét kö ve tõ nap tól szá mí tott 15. nap tá ri na pon (amennyi ben

mun ka szü ne ti nap ra esik, ak kor az azt kö ve tõ mun ka na pon) 10 óra kor ke rül sor, il let ve elõ ze tes egyez te tés alap ján. A ta -
lál ko zás hely szí ne: 1149 Bu da pest, Pil lan gó u. 30.

Az in gat la nok meg te kin té se nem fel té te le az ér vé nyes aján lat té tel nek, azon ban en nek el mu lasz tá sá ból adó dó ká ro kért
a kií ró fe le lõs sé get nem vál lal.

A pá lyá za tok be adá sá nak mód ja:
A vé tel re vo nat ko zó pá lyá za ti aján la to kat zárt, cég jel zés nél kü li bo rí ték ban, sé rü lés men te sen, nem bont ha tó, zárt kö -

tés ben – ak ként, hogy az aján la tok ol da la it ron cso lás men te sen ne le hes sen el tá vo lí ta ni, il let ve ab ból ol dalt ki cse rél ni –,
a „PILLANGÓ. Ti los fel bon ta ni az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá ig” jel ige fel tün te té sé vel, 4 pél dány ban (1 ere de ti és
3 má so la ti pél dány ban), ma gyar nyel ven, sze mé lye sen, il let ve meg ha tal ma zott út ján a ki író ne vé ben el já ró
GRESS-ING Kft. ér té ke sí té si se géd fen ti cí mén kell be nyúj ta ni mun ka na po kon 9–16 óra kö zött, úgy, hogy az aján lat az
aján lat té te li ha tár idõn be lül a kií ró ne vé ben el já ró ér té ke sí té si se géd hez megérkezzék.

A cso ma go lá son a fent meg ha tá ro zot ta kon túl más nem sze re pel het. Pos tai kéz be sí tés út ján va ló fel adás ese tén dup la
cso ma go lást kér a kií ró. A kért fel irat nak a bel sõ cso ma go lá son kell sze re pel nie, a kül sõ cso ma go lás tar tal maz hat ja az
egyéb pos tai jel zé se ket. Ha a cso ma go lást nem a fen ti elõ írás nak meg fe le lõ en je lö lik meg, a kií ró nem vál lal fe le lõs sé get
a be nyúj tott aján lat el ke ve re dé sé ért, té ves kéz be sí té sé ért, jo go su lat lan fel hasz ná lá sért vagy az idõ elõt ti fel bon tá sá ért.
A nem meg fe le lõ fel irat tal el lá tott vagy az ilyen ok ból el ke ve re dett vagy idõ elõtt fel bon tott pá lyá za tot az aján lat ké rõ ér -
vény te len né mi nõ sí ti. Az aján lat ké rõ az aján la tot akkor tekinti határidõn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az
ajánlattételi határidõ lejártáig megtörténik.

A pá lyá zó fe le lõs sé ge, hogy pá lyá za ta meg fe le lõ cso ma go lás ban, for má ban, he lyen és idõ ben ke rül jön be nyúj tás ra.
Kií ró csak az elõ írt ha tár idõ ig, a meg je lölt hely re le adott pá lyá za to kat tud ja ér té kel ni. Amennyi ben pá lyá zó a pá lyá za tát
pos tai úton kül di meg kií ró ne vé ben el já ró ér té ke sí té si se géd ré szé re, a be ér ke zett pá lyá zat ab ban az eset ben mi nõ sül ha -
tár idõ ben meg ér ke zett nek, amennyi ben kií ró ne vé ben el já ró ér té ke sí té si se géd ré szé rõl a kéz hez vé tel az aján lat té te li ha -
tár idõ le jár tá ig, a meg je lölt he lyen iga zol tan meg tör té nik. A pos tá zá si ké se de lem, valamint a postai küldemények
elirányításából, elvesztésébõl eredõ összes kockázat az ajánlattevõt terheli.

Az aján lat te võ kö te les az ere de ti pél dányt meg je löl ni „Ere de ti” fel írás sal. Va la mennyi má so la ti pél dány fe dõ lap já nak
tar tal maz nia kell az egye zé si mi nõ sí tést („Az ere de ti vel min den ben meg egye zõ”). Ha a pá lyá za tok kö zött el té rés adó dik, 
az ere de ti pél dány aján lat ban fog lal tak az irány adók.
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Aján lat té te li ha tár idõ: 
2007. ok tó ber 15. 10 óra.

A pá lyá zó az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá ig mó do sít hat ja, vagy vissza von hat ja pá lyá za ti aján la tát. Az aján lat té te li ha -
tár idõ le jár tát kö ve tõ en a be nyúj tott aján la tok csak a nyil vá nos ár tár gya lás so rán, il le tõ leg egy ér vé nyes aján lat ese tén a
kií ró fel hí vá sá ra mó do sít ha tók, de az aján la ti árak nem csök ken the tõk. Az aján lat te võ a szer zõ dés kö té sig, il le tõ leg az ár -
tár gya lás meg kez dé sé ig kö te les ti tok ban tar ta ni aján la ta tar tal mát. A kií ró a kor mány ren de let 48. § (3) be kez dés sze rint
kö te les a pá lyá zók szá mát a pá lyá zat bon tá sá ig, az aján la tok tar tal mát a dön tés ho za ta lig, il let ve az ár tár gya lás meg kez -
dé sé ig titkosan kezelni, arról felvilágosítást sem kívülállóknak, sem a pályázaton részt vevõknek nem adhat.

A pá lyá za tok fel bon tá sa az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá nak nap ján 10 óra kor tör té nik a kií ró ne vé ben el já ró ér té ke sí té -
si se géd fen ti cí mén, zárt kör ben, a kií ró, a ki író ne vé ben el já ró ér té ke sí té si se géd és a köz jegy zõ je len lé té ben. A kor -
mány ren de let 39. § (1) be kez dé se ér tel mé ben a bon tá son je len le het a KVI kép vi se lõ je.

A rész vé tel fel té te lei:
A pá lyá za ti aján lat nak tar tal maz nia kell a pá lyá za ti do ku men tá ci ó ban a kií ró ál tal ren del ke zés re bo csá tott a rész vé te li

fel té tel ként fel so rolt tar tal mi kö ve tel mé nyek sze rint ki töl tött, to váb bi fel té te lek tá masz tá sa nél kül el fo ga dó lag, cég sze -
rû en alá írt aláb bi for ma nyom tat vá nyo kat. Amennyi ben a pá lyá zó aján la tá nak szö ve ges ré szei és a ki töl tött for ma nyom -
tat vá nyok tar tal ma kö zött el té rés mutatkozik, úgy a kií ró a formanyomtatványokban foglaltakat tekinti irányadónak.

1.  a pá lyá za ti kí sé rõ lap a pá lyá za ti do ku men tá ció át vé te lé rõl, a ti tok tar tás ról mel lé kel ve, a pá lyá za ti do ku men tá ció
meg vá sár lá sát iga zo ló bi zony la tot és a pá lyá zó er re vo nat ko zó nyi lat ko za tát (1. szá mú for ma nyom tat vány),

2. a pá lyá zó azo no sí tó ada ta it (cég ese té ben 2/a. szá mú, ma gán sze mély ese té ben 2/b. szá mú for ma nyom tat vány),
3. a pá lyá zat tár gyá nak meg je lö lé sét, a meg aján lott vé tel árat HUF-ban (3. szá mú for ma nyom tat vány),
4. a vé tel ár ki egyen lí té sé nek mód ját, tel je sí té sé nek ha tár ide jét, an nak fi gye lem be vé te lé vel, hogy az aján la ti biz to sí té -

kon fe lül fenn ma ra dó vé tel ár hát ra lé kot a szer zõ dés alá írá sát kö ve tõ 30 nap tá ri na pon be lül egy összeg ben kell ki egyen lí -
te ni (4. szá mú formanyomtatvány),

5. ere de ti iga zo lá so kat ar ról, hogy a Ma gyar Ál lam mal és szer ve ze te i vel szem ben le járt köz tar to zá sa (adó-, vám- és
tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék-fi ze té si kö te le zett sé ge) nincs és a pá lyá zó er re vo nat ko zó nyi lat ko za tát (5. szá mú for ma -
nyom tat vány),

6. az aján la ti biz to sí ték át uta lá sá ról szó ló hi va ta los ban ki iga zo lást (az aján lat te võ nek gon dos kod nia kell ar ról, hogy a
HUF-ban be fi ze tett aján la ti biz to sí ték leg ké sõbb az aján lat té te li ha tár idõ le jár tát meg elõ zõ na pon a ki író Ma gyar Ál lam -
kincs tár nál ve ze tett MÁK 10032000-01493263-00000000 szá mú szám lá já ra be ér kez zék) (6. szá mú formanyom -
tatvány),

7. a pá lyá zó gaz dál ko dó szer ve zet kép vi se le té re jo go sult(ak)nak ar ról szó ló nyi lat ko za tát, hogy nyer tes ség ese tén
meg kö ten dõ adás vé te li szer zõ dés hez szük sé ges-e kü lön tár sa sá gi cse lek mény (7. szá mú for ma nyom tat vány),

8. a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ra vo nat ko zó an, hogy a pá lyá za ti fel hí vás ban sze rep lõ fel té te le ket el fo gad va, a pá lyá za ti
do ku men tá ci ó ban fog lal tak is me re té ben te szi meg aján la tát (8. szá mú for ma nyom tat vány),

9. a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ra vo nat ko zó an, hogy tu do má sul ve szi, hogy kií ró nem vál lal fe le lõs sé get az in gat lan nal
kap cso la tos eset le ge sen fel me rü lõ kör nye ze ti ká rért (9. szá mú for ma nyom tat vány),

10. a pá lyá zó ar ra vo nat ko zó nyi lat ko za tát, hogy csõd-, fel szá mo lá si el já rás el le ne nem in dult, to váb bá vég el szá mo lá -
sát nem kez de mé nyez ték, jog utód nél kü li meg szün te té se nincs fo lya mat ban, il let ve – ön kor mány zat ese té ben – adós ság -
ren de zé si el já rás el le ne nem in dult (10. szá mú formanyomtatvány),

11. a pá lyá zó nyi lat ko za tát, mely ben tu do má sul ve szi, hogy a ki író az adás vé te li szer zõ dés ben egy ol da lú el ál lá si jo got
köt ki azon ese tek re, ha a vé tel ár ha tár idõ ben nem ke rül meg fi ze tés re és a ki író a Ma gyar Ál lam tu laj don jo gát a tel jes vé -
tel ár ki egyen lí té sé ig fenn tart ja (11. szá mú for ma nyom tat vány),

12. a pá lyá zó nyi lat ko za tát, mely ben tu do má sul ve szi, hogy a ki író nem vál lal fe le lõs sé get az il le té kes ön kor mány zat -
nak az in gat lan nal kap cso la tos te rü let ren de zé si és te rü let fej lesz té si elõ írá sa i ra vo nat ko zó an, il let ve a he lyi épí té si sza bá -
lyok meg vál to zá sá ból ere dõ eset le ges ká ro kért, kü lö nö sen a te le pü lés ren de zé si terv vál to zá sá ból, il let ve te le pü lés fej -
lesz té si el gon do lá sok ból adó dó kért (12. számú formanyomtatvány),

13. a pá lyá zó ar ra vo nat ko zó nyi lat ko za tát, hogy el fo gad ja az aján la ti kö tött ség re, az aján la ti biz to sí ték mér té ké re és
meg fi ze té sé nek mód já ra, el vesz té sé re, va la mint a fi ze té si ga ran ci á ra vo nat ko zó, kií ró ál tal a pá lyá za ti fel hí vás ban tá -
masz tott fel té te le ket (13. számú formanyomtatvány),

14. a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ra vo nat ko zó an, hogy amennyi ben nyer tes nek nyil vá nít ják, szer zõ dés kö tés re nem je löl -
het ki mást ma ga he lyett (14. szá mú for ma nyom tat vány),

15. a pá lyá zó nyi lat ko za tát az élet hosszig tar tó la kás hasz ná la ti jog ra vo nat ko zó an (15. szá mú for ma nyom tat vány).
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Az aján la ti biz to sí té kot a ki író a pá lyá za ti fel hí vás vissza vo ná sá ról szó ló hir det mény köz zé té te lé nek, il let ve az el já rás
ered mény te len sé ge ki hir de té sé nek nap já tól szá mí tott 15 mun ka na pon be lül vissza fi ze ti az aján lat te võk ré szé re. Ered mé -
nyes pá lyá zat ese tén a ki író az aján la ti biz to sí té kot a nem nyer tes pá lyá zók ré szé re az aján la tok el bí rá lá sá nak nap já tól
szá mí tott 15 mun ka na pon be lül fi ze ti vissza. A ki író ugyan csak vissza fi ze ti az aján la ti biz to sí té kot, ha a KVI az el bí rá lá -
si ha tár idõt meg hosszab bít ja, mely nek függ vé nyé ben az aján la ti kö tött ség idõ tar ta ma is meg hosszab bo dik, és a pá lyá zó
a ha tár idõ meg hosszab bí tá sá ról szó ló értesítés kézhezvételétõl számított 7 naptári napon belül nyilatkozik, hogy ajánlati
kötöttségét nem kívánja meghosszabbítani.

Az aján la ti biz to sí ték után a ki író költ sé get nem szá mít fel, ka ma tot nem fi zet, ki vé ve, ha az aján la ti biz to sí ték vissza -
fi ze té sé re nyit va ál ló 15 mun ka na pos ha tár idõt el mu laszt ja.

Amennyi ben a pá lyá zó aján la ti kö tött sé gé nek ide je alatt aján la tát vissza von ja, vagy ha az adás vé te li szer zõ dés meg -
kö té se a nyer tes pá lyá zó nak fel ró ha tó, vagy ér dek kö ré ben fel me rü lõ más ok ból hi ú sul meg, az aján la ti biz to sí té kot el -
vesz ti. A pá lyá zó az aján la ti biz to sí té kot el vesz ti ak kor is, ha a már meg kö tött szer zõ dés a pá lyá zó nak felróható, vagy
érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg.

Kö te le zõ en vál lalt aján la ti kö tött ség:
A kö te le zõ en vál lalt aján la ti kö tött ség az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá nak nap ját kö ve tõ 90. nap tá ri nap. Amennyi ben a

pá lyá zó aján la tát az aján la ti kö tött sé gé nek ide je alatt vissza von ja, az ál ta la be fi ze tett ajánlati biztosítékot elveszti.
A pá lyá za ti aján la tok el bí rá lá sa, vagy a nyil vá nos ár tár gya lás ra ki tû zé se (az aján lat mó do sí tás ra va ló fel hí vás) az aján -

lat té te li ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 30 nap tá ri na pon be lül tör té nik, mely idõ tar ta mot a ki író egy al ka lom mal, leg fel jebb
 további 30 nap tá ri nap pal meg hosszab bít hat. En nek függ vé nyé ben az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meg -
hosszab bo dik.

Az ár tár gya lás, il let ve az aján lat mó do sí tás el bí rá lá sa az ár tár gya lás ki tû zé sé tõl, il let ve az aján lat mó do sí tás ra tör té nõ
fel hí vás idõ pont já tól szá mí tott 30 naptári napon belül történik.

A ki író az el bí rá lá si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 nap tá ri na pon be lül írás ban tá jé koz tat ja a pá lyá zó kat a pá lyá za ti eljárás
eredményérõl.

Az aján lat be adá sa:
Az aján la to kat a ki író ne vé ben el já ró ér té ke sí té si se géd GRESS-ING Te rü let fej lesz té si Mér nök iro da Kft. 1055 Bu da -

pest, Vaj kay u. 1. I. eme let 116. aj tó cí mén kell a fent meg je lölt aján lat té te li határidõig leadni.

A pá lyá zat el bí rá lá sa so rán a rang so ro lás kor a meg aján lott vé tel ár össze gé nek nagy sá ga alap ján dönt a kiíró.
A pá lyá zat nyer te se az, aki a pá lyá za ti fel hí vás ban rög zí tett fel té te lek tel je sí té se mel lett, a leg ma ga sabb vételárat

ajánlotta.
Az adás vé te li szer zõ dés meg kö té sé nek elõ fel té te le, hogy a nyer tes pá lyá zó az ered mény hir de tés rõl szó ló ér te sí tés

kéz hez vé te lét kö ve tõ 8 ban ki na pon be lül, az aján la ti biz to sí té kon fe lül fenn ma ra dó vé tel ár hát ra lék (be le ért ve az áfát is)
erejéig fizetési garanciát ad.

A kií ró fi ze té si ga ran ci á nak te kin ti a fel té tel nél kü li bank ga ran ci át, a fel té tel nél kü li ban ki hi tel ígér vényt és a vé tel ár -
hát ra lék ügy vé di vagy közjegyzõi letétbe helyezését.

– A fel té tel nél kü li bank ga ran ci át, mely nek ked vez mé nye zett je a ki író, a bank nak a pá lyá za ti fel hí vás ban meg adott
jel ige fel tün te té sé vel meg je lölt in gat lan meg vá sár lá sa cél já ra kell ki ál lí ta nia és vissza von ha tat lan fi ze té si kö te le zett sé get 
kell vál lal nia a ki író fe lé a tel jes vé tel ár hát ra lék ra – be le ért ve a for gal mi adót is – vo nat ko zó an, az aján lat ban vál lalt ha -
tár idõ fi gye lem be vé te lé vel. A bank ga ran cia ér vé nyes sé gi ide jé nek fenn kell áll nia az adás vé te li szer zõ dés meg kö té sét
kö ve tõ 45 (negy ven öt) ban ki na pig. A bank ga ran ci á nak tar tal maz nia kell, hogy a ki író a bank ga ran cia meg je lölt fu tam -
ide jén be lül fi ze té si le hí vást kez de mé nyez het, amennyiben a pályázó – igazolható módon – a szer zõ dés hez kapcsoló -
dóan nem szerzõdésszerûen teljesíti kötelezettségeit.

– A fel té tel nél kü li ban ki hi tel ígér vényt, mely nek ked vez mé nye zett je a ki író, a bank nak a pá lyá za ti fel hí vás ban meg -
adott jel ige fel tün te té sé vel meg je lölt in gat lan meg vá sár lá sa cél já ra kell ki ál lí ta nia és vissza von ha tat lan fi ze té si kö te le -
zett sé get kell vál lal nia ar ra, hogy a vé tel ár ként ígért össze get a bank a ve võ ré szé re meg hi te le zi a tel jes vé tel ár hát ra lék ra
– be le ért ve a for gal mi adót is – vo nat ko zó an, az aján lat ban vál lalt ha tár idõ fi gye lem be vé te lé vel. A ban ki hi tel ígér vény
ér vé nyes sé gi idejének fenn kell állnia az adásvételi szerzõdés megkötését követõ 45 (negyvenöt) banki napig.

A ki író a fen ti ek ben em lí tett, vé tel ár hát ra lék ki fi ze té sé nek biz to sí té ká ul szol gá ló ira to kat ma gyar or szá gi és kül föl di
I. osz tá lyú bankoktól fogadja el.

– A vé tel ár hát ra lék ügy vé di vagy köz jegy zõi le tét be he lye zé se ese tén a le té ti szer zõ dés nek tar tal maz nia kell, hogy
amennyi ben a ve võ az adás vé te li szer zõ dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül fi ze té si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, 
úgy a le tét ke ze lõ a letétösszeget köteles megfizetni a kiírónak.
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A ki író a pá lyá zat nyer te sé vel – az er rõl szó ló ér te sí tés kéz hez vé te lé nek nap já tól szá mí tott 30 nap tá ri na pon be lül, de
leg ké sõbb az aján la ti kö tött ség le jár tá nak nap já ig – az adásvételi szerzõdést megköti.

A tu laj don jog in gat lan-nyil ván tar tás ban tör té nõ át ve ze té sé hez szük sé ges be jegy zé si en ge dély ki adá sa a tel jes vé tel ár -
nak a ki író Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett MÁK 10032000-01493263-00000000 szám lá ján tör té nõ meg je le né sét kö -
ve tõ en ha la dék ta la nul, de legkésõbb 15 naptári napon belül történik.

A ki író fenn tart ja jo gát, hogy
– a nyer tes pá lyá zó vissza lé pé se ese tén a pá lyá zat so ron kö vet ke zõ he lye zett jé vel szer zõ dést kössön,
– a pá lyá za ti el já rást ered mény te len nek nyil vá nít sa,
– az el bí rá lá si ha tár idõn be lül a kor mány ren de let 42. § (2) be kez dé se alap ján – min den ér vé nyes aján la tot be nyúj tott

részt ve võ meg hí vá sa mel lett – nyil vá nos ár tár gya lást tart son, vagy egyet len aján lat te võ ese tén fel hív ja az ajánlattevõt
ajánlata módosítására,

– pá lyá za ti fel hí vá sát az aján lat té te li ha tár idõ elõtt vissza von ja, mely rõl a pá lyá za ti fel hí vás köz lé sé vel meg egye zõ
he lye ken az aján lat té te li ha tár idõ le jár ta elõtt hir det ményt tesz köz zé. Eb ben az eset ben a ki író a pá lyá za ti do ku men tá ció
el len ér té két a fel hí vás vissza vo ná sá nak a Ma gyar Köz löny Hi va ta los Ér te sí tõ jé ben tör té nõ meg je len te té sét kö ve tõ
10 mun ka na pon belül, a dokumentáció visszaadása ellenében visszafizeti.

A pá lyá za tot kö ve tõ nyil vá nos ár tár gya lás so rán a pá lyá zók aján la ta i kat mó do sít hat ják, az zal, hogy a ko ráb ban meg -
aján lott vé tel ár nem csök kent he tõ, és a mó do sí tott aján lat nak is meg kell fe lel nie a pá lyá za ti fel hí vás ban meghatározott
valamennyi feltételnek.

Ér vé nyes a pá lyá za ti aján lat, ha:
– azt a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott, il let ve sza bály sze rû en meg hosszab bí tott aján lat té te li ha tár idõ ben

nyújtották be,
– a pá lyá zó az aján la ti biz to sí té kot az elõ írá sok nak meg fe le lõ en bo csá tot ta rendelkezésre,
– a pá lyá zó a pá lyá za tot és va la mennyi for ma nyom tat ványt sza bály sze rû en alá ír ta (gaz da sá gi tár sa ság ese tén

cégszerû aláírás),
– a rész vé te li fel té te lek ben, az az a pá lyá za ti fel hí vás ban, a pá lyá za ti do ku men tá ci ó ban és a jog sza bá lyok ban meg ha -

tá ro zot tak nak ma ra dék ta la nul ele get tesz, en nek ke re té ben a kií ró ál tal a pá lyá za ti do ku men tá ció ré sze ként ren del ke zés -
re bo csá tott for ma nyom tat vá nyo kat, ame lyek tar tal má val kap cso lat ban nincs le he tõ ség hi ány pót lás ra, a pá lyá za ti aján lat 
be adá sá val egy ide jû leg, – további feltételek támasztása nélkül – kitöltve, elfogadólag aláírva benyújtja.

A pá lyá zat ke re té ben hi ány pót lás ra nincs le he tõ ség.
Ér vény te len a pá lyá za ti aján lat, ha az ér vé nyes sé gi fel té te lek bár me lyi ké nek rész ben vagy egész ben nem felel meg.
Ha az aján lat te võ, vagy az ér dek kö ré be tar to zó más sze mély a pá lyá zat tit kos sá gát meg sér ti, a kií ró az aján la tát ér -

vény te len nek nyilvánítja.
A pá lyá za ti fel hí vás és a ki töl ten dõ for ma nyom tat vá nyok a www.kvi.hu hon lap ján „ár ve rés, ér té ke sí tés, pá lyá za tok”

me nü pont alatt ol vas ha tó és le tölt he tõ. A pá lyá zat tal kap cso lat ban to váb bi fel vi lá go sí tás kér he tõ mun ka na po kon a ki író
ne vé ben el já ró ér té ke sí té si se géd GRESS-ING Kft.-tõl [cím zett: dr. Pak si Gá bor, 1055 Bu da pest, Vaj kay u. 1. I. eme let
116. aj tó, fax: 06 (1) 374-0501, e-ma il: dr.pak si.ga bor@gres sing.hu]. Fel vi lá go sí tás ki zá ró lag írás be li for má ban (pos tai
út, fax, e-ma il) és ki zá ró lag a fen ti cí men kér he tõ, az aján lat té te li ha tár idõ le jár ta elõtt leg ké sõbb nyolc nap pal. A fel vi lá -
go sí tás ké rés ben meg kell jelölni a pályázó azon elérhetõségét (postai cím, fax, e-mail), amelyre a fel vi lá go sí tás meg -
adás ra ke rül.

A Gyõ ri Ha tár õr Igaz ga tó ság nyil vá nos, egyen kén ti

ár ve ré sen

ér té ke sí ti a va gyon ke ze lé sé ben lé võ, hasz ná lat ból ki vont 2 da rab VW Golf, 3 da rab Sko da Fe li cia, 2 da rab Su zu ki Swift
Se dan, 1 da rab Sko da Oc ta via, 34 da rab VAZ 2121-4, 2 da rab VW Trans por ter, 2 da rab Ford Tran zit, 1 da rab Fi at
 Ducato, 2 da rab Re na ult Mid lum, 1 da rab Ko ran do K9R, 1 da rab Hon da XL125S tí pu sú gép jár mû ve it és 1 da rab fel épít -
mény nél kü li, egye di épí té sû nagy mé re tû ki kö tõ pont ont.
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Az ár ve rés köz jegy zõ je len lé té ben

2007. szep tem ber 24-én 10 órai kez det tel

a Gyõ ri Ha tár õr Igaz ga tó sá gon (Gyõr, Szö vet ség u. 17.) ke rül meg tar tás ra.

A vé tel ár meg fi ze té se a hely szí nen kész pénz ben tör tén het.
Az ér té ke sí tés re ke rü lõ jár mû vek az ár ve rés hely szí nén, mun ka na po kon 2007. szep tem ber 10–21. kö zött 9-tõl 12 órá ig

te kint he tõk meg.
Az 1 da rab ki kö tõ pon ton a BRFK Du nai Ví zi ren dé sze ti Rend õr ka pi tány ság (Bu da pest IX., Fe renc vá ro si ki kö tõ, Kras -

sai zsi lip) te lep he lyén 2007. szep tem ber 10–21. kö zött 9-tõl 14 óráig tekinthetõ meg.
Az ér té ke sí tés a kincs tá ri va gyon nal va ló gaz dál ko dás ról szó ló 58/2005. (IV. 4.) Korm. ren de let ben le ír tak alapján

történik.

Az ár ve rés re az ár ve rés nap ján, leg ké sõbb az ár ve rés kez de té nek meg hir de tett idõ pont ja elõtt egy órá val kell je lent -
kez ni, ké sõb bi je lent ke zést nem áll mó dunk ban el fo gad ni.

Az ár ve rés sel kap cso lat ban to váb bi in for má ci ó kat a jár mû vek te kin te té ben Bu rá nyi Pé ter hõr. fhdgy. a (96)
317-288/83-70-es szá mú mel lé ken, a ki kö tõ pon ton ese té ben pe dig Tóth Já nos rend õr alez. a (20) 970-6976-os te le fon -
szá mon, il let ve sze mé lye sen adnak a megtekintés idõszakában.

A ki író fenn tart ja a jo got ar ra, hogy az ár ve rés tõl rész ben vagy egész ben el áll jon.

A Szom bat he lyi Ha tár õr Igaz ga tó ság (9700 Szom bat hely, Söp tei u. kül sõ, a to váb bi ak ban: ár ve rez te tõ), a kincs tá ri
va gyon gaz dál ko dá sá ról szó ló 58/2005. (IV. 4.) Korm. ren de let vo nat ko zó rendelkezései alapján

ár ve rés út ján

ér té ke sí ti a Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok ság tu laj do ná ban és az ár ve rez te tõ va gyon ke ze lé sé ben lé võ aláb bi va gyon -
ele met.

Tí pus Év já rat Da rab Ki ala kí tá sa
Ki ki ál tá si ár
(brut tó Ft)

Áfa
(Ft)

1. cso port Sko da Fe li cia 1.3 1997 3 Sze mély gép ko csi 841 000 168 200

Sko da Fe li cia 1.3 1998 2 Sze mély gép ko csi

2. cso port Sim son S 51/B 1988 2 Mo tor ke rék pár 63 000 12 600

Sim son S 51/B 1989 4 Mo tor ke rék pár

3. cso port VAZ 21214 2000 13 Te rep já ró sze mély gép ko csi 5 029 000 1 005 800

4. cso port Ford Tran sit 2,0 1991 1 Köz úti mik ro busz 5 355 000 1 071 000

Ford Tran sit 15 D 1992 1 Busz

Mit su bis hi L-300 1999 1 Te rep já ró mik ro busz

VW T-4 1.9 TD 1993 1 Köz úti mik ro busz

IFA W-50 1988 1 Kü lön le ges gép jár mû

Ford Tran sit 1992 2 Köz úti te her gép ko csi

MTZ 1989 2 Kü lön le ges gép jár mû

RÁBA H9 üza. 1995 1 Kü lön le ges gép jár mû

Re na ult Mid li ner 1997 1 Busz
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Ár ve ré si elõ leg (aján la ti biz to sí ték) össze ge: a tíz ezer fo rint ra le ke re kí tett ki ki ál tá si ár 10%-a. Li cit az 58/2005.
(IV. 4.) Korm. ren de let 50. § (1) bekezdése szerint.

A gép jár mû vek cso por ton kén ti ár ve ré sen ke rül nek ér té ke sí tés re.

Az ár ve rés idõ pont ja:
2007. szep tem ber 25-én 9 óra.

Az ár ve rés he lye: Szom bat he lyi Ha tár õr Igaz ga tó ság, te lep hely (9700 Szom bat hely, Söp tei u. külsõ).
Az ár ve rés re je lent ke zés ide je: az ár ve re zõ nek sze mé lye sen vagy kép vi se lõ je út ján 2007. szep tem ber 25-én 8.30 órá ig

kell je lent kez nie az ár ve ré sen való részvételre.
Az ár ve ré si el já rás sal kap cso lat ban, va la mint a gép jár mû vek 2007. szep tem ber 18–20-án 8–12 óra kö zött tör té nõ

meg te kin té sé nek le he tõ sé gé rõl fel vi lá go sí tás kér he tõ: Szom bat he lyi Ha tár õr Igaz ga tó ság (9700 Szom bat hely, Söp tei u.
kül sõ) Hor váth Fe renc hõr. mér nök õr nagy tól, tel.: (94) 311-240/7350, vagy Me sics Ferenc közalkalmazottól [tel.: (94)
311-240/7360].

Az ár ve rés köz jegy zõ je len lé té ben tör té nik. Az ár ve rez te tõ az ár ve rés meg kez dé se kor is mer te ti az ár ve rés részletes
feltételeit.

A je lent ke zés fel té te lei:
– sze mély azo nos ság iga zo lá sa, kép vi se let ese tén köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett ok irat ba fog lalt meg ha tal ma zás be mu ta -

tá sa, illetve annak átadása,
– gaz da sá gi tár sa ság ne vé ben tör té nõ rész vé tel ese tén 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat vagy a be je gyez te tés fo lya -

mat ba té te lét iga zo ló cég el já rá si iga zo lás, ere de ti vagy hi te le sí tett másolatú aláírási címpéldány átadása,
– az ár ve re zõ írás be li nyi lat ko za ta ar ról, hogy nincs 6 hó nap nál ré geb ben le járt köz tar to zá sa (adó-, vám-, tár sa da lom -

biz to sí tá si já ru lék és egyéb, az ál lam ház tar tás al rend sze re i vel szem ben fennálló fizetési kötelezettsége),
– iga zo lás be mu ta tá sa ar ról, hogy az ár ve re zõ az ár ve ré si elõ le get (aján la ti biz to sí té kot) az adott ár ve ré si té tel ár ve ré si

idõ pont ját meg elõ zõ en kész pénz ben be fi zet te az ár ve rez te tõ Szom bat hely, Söptei u. külsõ alatti pénztárába.

Egyéb fel té te lek
Min den egyes ár ve ré si té tel re kü lön kell je lent kez ni és az ár ve ré si elõ le get befizetni.
Az ár ve ré si elõ leg (aján la ti biz to sí ték) a vé tel ár ba be szá mít. Az ár ve rez te tõ a nem nyer tes ár ve re zõ ré szé re az ár ve ré si

elõ le get (aján la ti biz to sí té kot) az árverés napján visszafizeti.
Az ár ve ré si elõ leg (aján la ti biz to sí ték) után az ár ve rez te tõ költ sé get nem szá mít fel, ka ma tot nem fizet.
A vé tel ár meg fi ze té se az ár ve rést kö ve tõ en meg kö ten dõ szer zõ dés alap ján 2007. szep tem ber 25-én pos tai fel adó ve vé -

nyen vagy bank szám lá ra tör té nõ átutalással történhet.
Az ár ve rez te tõ fenn tart ja jo gát ar ra, hogy az ár ve rést ered mény te len nek nyilvánítsa.
Az ár ve rez te tõ fenn tart ja a jo got ar ra, hogy a nyer tes ár ve re zõ vissza lé pé se ese tén az ár ve rés so ron kö vet ke zõ he lye -

zett jé vel kössön szerzõdést.
Az ár ve rez te tõ fenn tart ja a jo got ar ra, hogy az ár ve ré si hir det ményt az ár ve rés idõ pont ját meg elõ zõ en vissza von ja,

mely rõl a hir det mény köz lé sé vel meg egye zõ he lye ken újabb hirdetményt tesz közzé.
A tu laj don szer zé si kor lá to zás ba üt kö zõ szer zõ dés semmis.

A Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok ság meg bí zá sa alap ján a Nagy ka ni zsai Ha tár õr Igaz ga tó ság meg hir de ti a fe let -
tes szerv tu laj do nát ké pe zõ, az igaz ga tó ság üze mel te té sé ben lévõ alábbi gépjármûveit.

Az ár ve rés re ke rü lõ jár mû vek meg ha tá ro zá sa:

Ka te gó ria Db Tí pus Év já rat
Ki ki ál tá si ár

(E Ft)

Köz úti mo tor ke rék pá rok 6 Sim son S 51/B 2000 20–25

Te rep já ró sze mély gép ko csik 21 VAZ 21214 Niva 1.7 kat. 2000 52–558
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Idõ pont:
2007. szep tem ber 26. 10 óra.

Hely szín: 8800 Nagy ka ni zsa, Er dész u. 26.

Az ár ve ré sen el nem kelt gép jár mû vek új bó li ár ve re zé sé nek idõ pont ja (2. forduló):

2007. szep tem ber 26.

az 1. for du ló le zá rá sa után 30 perc cel.

Az ár ve ré sen va ló rész vé tel fel té te lei: 
– az ár ve re zõ az ár ve ré sen va ló rész vé te lért az ár ve rés hely szí nén és idõ pont já ban ár ve ré si elõ le get (aján la ti biz to sí té -

kot) köteles fizetni.

Az ár ve ré si elõ leg össze ge gép jár mû ven ként brut tó 40 000 Ft, az az negy ven ezer 00/100 forint.
A be fi ze tett ár ve ré si elõ leg után az igaz ga tó ság költ sé get nem szá mít fel, ka ma tot nem fizet.
Az ár ve ré si elõ leg a nem nyer tes ár ve re zõk ré szé re az ár ve rés nap ján vissza fi ze tés re kerül.

A fi ze tés mód já ra és a szer zõ dés kö tés re vo nat ko zó elõírások:
– az ár ve rés nyer te se ál tal az adott gép jár mû re be fi ze tett ár ve ré si elõ leg össze ge a vé tel ár ba be szá mí tás ra kerül,
– a fenn ma ra dó vé tel árat a gép jár mû át adá sa elõtt, de leg ké sõbb 3 mun ka na pon be lül tar to zik az ár ve re zõ az igaz ga tó -

ság szám lá já ra (ban ki át uta lás, kész pénz vagy pos tai csekk út ján) be fi zet ni. Az igaz ga tó ság a nyer tes ár ve re zõ vel az ár -
ve rést kö ve tõ en, de legkésõbb 5 munkanapon belül szerzõdést köt.

A nyer te sek vissza lé pé se ese tén kö ve ten dõ el já rás:
– az ár ve rés nyer te sé nek vissza lé pé se ese tén, az ár ve rés so ron kö vet ke zõ he lye zett jé vel köt az igaz ga tó ság szerzõdést,
– ezen sze mély vissza lé pé se ese tén az ár ve re zést az adott gép jár mû re ered mény te len nek nyilvánítjuk.

Amennyi ben a nyer tes ár ve re zõ a szer zõ dés kö tés re a hir det mény ben elõ írt ha tár idõ alatt a szer zõ dést ne ki fel ró ha tó
okok ból nem kö ti meg, ez a jog ügy let tõl tör té nõ vissza lé pé sét je len ti, amely nek kö vet kez té ben a be fi ze tett ár ve ré si elõ -
le get el vesz ti és fe le lõs a szer zõ dés kö tés meg hi ú su lá sá ból az ár ve rez te tõt ért ká ro kért, továbbá viselni köteles az ár ve -
rez te tõ ebbõl fakadó költségeit.

Az ár ve rés sel kap cso lat ban to váb bi in for má ci ót szol gál ta tó sze mély ne ve, telefonszáma:
– Bocs kor And rás hõr. mk. õr nagy, mû sza ki osz tály ve ze tõ: (93) 537-362, (30) 204-8847.,
– Ré pás At ti la hõr. mk. fõ had nagy, ki emelt fõ re fe rens: (30) 377-2345.

A jár mû vek ár ve rés elõt ti meg te kin té sé nek he lye és idõ pont ja:
– a Nagy ka ni zsai Ha tár õr Igaz ga tó ság szék he lye: Nagy ka ni zsa, Er dész u. 26.,
– ide je: 2007. szep tem ber 20. 9–15 óra kö zött és az ár ve rés nap ján 8–10 órá ig.

A szer zõ dés kö tés ben meg ha tá ro zott el szál lí tá si ha tár idõ utá ni tá ro lá si díj na pon ként: a gép jár mû vé tel árá nak 0,5%-a
+ 20% áfa.

2086 H I V A T A L O S  É R T E S Í T Õ 2007/36. szám



A Pé csi Ha tár õr Igaz ga tó ság

nyil vá nos li ci tel já rás

ke re té ben egyen ként ér té ke sí ti az alább fel so rolt üzem ké pes és üzem kép te len gép jár mû veit:

Sorszám Tí pus Ka te gó ria Év já rat
Km (üze mó ra-tel -

je sít mény)
Ki ki ál tá si ár (Ft)

(brut tó)

1. Sko da Fe li cia 1.3 LXi Köz úti szgk. 1998 119 483 140 000

2. Sko da Fe li cia 1.3 LXi Köz úti szgk. 1998 141 273 150 000

3. Sko da Fe li cia 1.3 LXi Köz úti szgk. 1997  91 456 190 000

4. Sko da Fe li cia 1.3 LXi Köz úti szgk. 1997  88 775 170 000

5. Sko da Fe li cia 1.3 LXi Köz úti szgk. 1997 116 588 140 000

6. Sko da Fe li cia 1.3 LXi Köz úti szgk. 1997 135 304 145 000

7. Sko da Fe li cia 1.3 LXi Köz úti szgk. 1997  92 732 160 000

8. Sko da Fe li cia 1.3 LXi Köz úti szgk. 1997 132 355 145 000

9. Sko da Fe li cia 1.3 LXi Köz úti szgk. 1998  97 201 160 000

10. Sko da Oc ta via 1.6 GLX Köz úti szgk. 1998 198 208 305 000

11. La da Ni va 1.7i VAZ 21214 Te repj . szgk. 2000  57 028 305 000

12. La da Ni va 1.7i VAZ 21214 Te repj. szgk. 2000  57 873 335 000

13. La da Ni va 1.7i VAZ 21214 Te repj. szgk. 2000  69 007 330 000

14. La da Ni va 1.7i VAZ 21214 Te repj. szgk. 2000  76 286 300 000

15. La da Ni va 1.7i VAZ 21214 Te repj. szgk. 2000  64 134 340 000

16. Fi at Du ca to 2.8 TD m. busz (15 fõ) 1998  98 918 390 000

Az ér té ke sí tés idõ pont ja:

2007. szep tem ber 25. 10 óra.

He lye: Pé csi Ha tár õr Igaz ga tó ság Pécs, At hi nay út 7.

A nyer te sek kö te le sek a tel jes vé tel árat vagy an nak 10%-át a hely szí nen kész pénz ben ki fi zet ni, utób bi eset ben a fenn -
ma ra dó részt az ér té ke sí tés nap ján 14 órá ig kell kiegyenlíteni.

A vá sár lás tól va ló vissza lé pés ese tén a 10% fog la ló ként az el adó nál ma rad, és a vá sár lás jo gát a li ci tá lás ban 2. he lye -
zést elért személy nyeri.

To váb bi in for má ció kér he tõ Stang Ká roly tól, tel.: (72) 327-488/7355.

A jár mû vek meg te kint he tõk az ár ve rést meg elõ zõ na pon (2007. szep tem ber 24.) 10–12 óra kö zött, va la mint az ár ve rés 
nap ján 9–10 órá ig – a re giszt rá ció ide jé ben – a fenti címen.

A tel jes vé tel ár meg fi ze té sét kö ve tõ en a ve võ sa ját költ sé gé re kö te les a jár mû vet egy na pon be lül (2007. szep tem -
ber 26. 15 órá ig) el szál lí ta ni, el len ke zõ eset ben az el adó jo go sult na pon ta a vé tel ár 1%-a + 20% áfa ér ték nek megfelelõ
tárolási díjat felszámítani.
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A Kis kun ha la si Ha tár õr Igaz ga tó ság (6400 Kis kun ha las, Már tí rok útja 25.)

nyil vá nos ár ve rés

for má já ban ér té ke sí ti az aláb bi gép jár mû ve ket.

Egyen kén ti ár ve rés sel ér té ke sí tés re kerül:

1. 1 db Ford Tr. Van, gyár tá si év: 1992. 
Ki ki ál tá si ár: 127 000 Ft.

2. 25 db La da Ni va, gyár tá si év: 2000. 
Ki ki ál tá si ár: 341 000 Ft-tól 467 000 Ft-ig.

3. 1 db VW Golf 1.9 TD, gyár tá si év: 1992. 
Ki ki ál tá si ár: 386 000 Ft.

4. 1 db VW Golf 1.4, gyár tá si év: 1993. 
Ki ki ál tá si ár: 186 000 Ft.

5. 1 db Sko da Fe li cia (mo tor tér ki égett), gyár tá si év: 1997.
Ki ki ál tá si ár: 36 000 Ft.

6. 7 db Sko da Fe li cia, gyár tá si év: 1997–1998. 
Ki ki ál tá si ár: 133 000 Ft-tól 234 000 Ft-ig.

7. 3 db VW Trans por ter T-4 (9 sze mé lyes), gyár tá si év: 1993.
Ki ki ál tá si ár: 181 000 Ft-tól 281 000 Ft-ig.

Egyéb in for má ci ók:
Az esz kö zök ki ki ál tá si ára az áfát is tar tal maz za.

Az ár ve rés idõ pont ja:
2007. szep tem ber 24. 9 óra

(re giszt rá lás 8 órá tól).

Az ár ve rés he lye: Kis kun ha las, Már tí rok út ja 25.
A fi ze tés az ár ve rést kö ve tõ en pos tai utal vá nyon tör té nik.
Az ár ve rés köz jegy zõ je len lé té ben ke rül le ve ze tés re.
A leg ma ga sabb össze get aján ló nye ri el a vé te li jo got. A nyer tes vissza lé pé se ese tén a so ron kö vet ke zõ leg ma ga sabb

össze get aján ló nak ke rül eladásra az eszköz.
A jár mû vek meg te kint he tõk 2007. szep tem ber 21-én 9–11 órá ig az ár ve rés hely szí nén, te le fo nos egyez te tést kö ve tõ en.
A meg vá sá rolt esz kö zök el szál lí tá si ha tár ide je 2007. szep tem ber 26. 15 óra, a pos tai be fi ze tés iga zo lá sát kö ve tõ en.

Esz kö zön ként az el szál lí tá si ha tár idõ utá ni tárolás díja 1000 Ft + áfa/nap.
Az ár ve rés sel kap cso lat ban to váb bi fel vi lá go sí tás kér he tõ Ber ki De zsõ tõl, tel.: (77) 522-955, (30) 475-4584.
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Az Oros há zi Ha tár õr Igaz ga tó ság (5900 Oros há za, Gyo pá ro si út 1., to váb bi ak ban: ki író) az 58/2005. (IV. 4.) Korm.
ren de let alapján

nyil vá nos ár ve ré sen

az aláb bi hasz ná lat ból ki vont gép jár mû ve it ér té ke sí ti da ra bon ként, il let ve té te len ként:

Da ra bon ként

– 3 db Sko da Fe li cia 228 000 Ft–265 000 Ft-ig,
– 1 db VW Golf 1.4 380 000 Ft,
– 5 db VAZ 21214 434 000 Ft–571 000 Ft-ig,
– 3 db VW T-4 1.9 TD 405 000 Ft–426 000 Ft-ig.

Té te len ként

I. té tel II. té tel
4 db VAZ 21214 4 db VAZ 21214

1 db Sko da Fe li cia 1 db Sko da Fe li cia
Össze sen: 2 214 000 Ft Össze sen: 2 133 000 Ft

III. té tel IV. té tel
3 db VAZ 21214 3 db VAZ 21214

1 db Sko da Fe li cia 1 db Sko da Fe li cia
Össze sen: 1 592 000 Ft Össze sen: 1 703 000 Ft

ér ték be csült ki ki ál tá si áron, amely össze gek a 20%-os áfát tar tal maz zák.

A gép jár mû vek per-, te her- és igény men te sek.

Az ár ve rés hely szí ne: Oros há zi Ha tár õr Igaz ga tó ság 5900 Oros há za, Gyo pá ro si út 1.
Re giszt rá ció: 2007. szep tem ber 25-én 8 órá tól.

Az ár ve rés idõ pont ja:
2007. szep tem ber 25-én 9 órá tól.

Az ár ve rés re je lent ke zés he lye: az Oros há zi Ha tár õr Igaz ga tó ság Mû sza ki osztálya.

Az ár ve ré sen va ló rész vé tel fel té te lei:
– sze mély azo nos ság iga zo lá sa vagy meg ha tal ma zás be mu ta tá sa,
– az ár ve rés idõ pont já tól szá mí tott 60 nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat, vagy an nak má so la ta, il le tõ leg a vál lal ko zói

igazolvány másolata,
– té te len ként a ki ki ál tá si ér ték 10%-ának ár ve ré si elõ leg ként tör té nõ be fi ze té se az igaz ga tó ság pénztárába.

Adás vé te li szer zõ dést és szám lát csak a re giszt rá ci ón fel vett ada tok kal van mó dunk ki ál lí ta ni! Az ár ve ré si elõ leg az
ár ve rés nyer te sé nél a vé tel ár ba be szá mít és fog la ló ként funk ci o nál. A tel jes vé tel árat az Oros há zi Ha tár õr Igaz ga tó ság ré -
szé re kész pénz-át uta lá si meg bí zá son kell be fi zet ni. A ki író az ár ve rés nyer te sé vel 3 na pon be lül szer zõ dést köt, a szer zõ -
dés ben meg ha tá ro zott el szál lí tá si ha tár idõ utá ni tá ro lá si díj na pon ként és jár mû ven ként 1000 Ft. Ha a nyer tes az adás vé -
te li szer zõ dés meg kö té sét ne ki fel ró ha tó ok ból vagy ér dek kö ré ben fel me rült más ok ból meg hi ú sít ja, il let ve a vé tel árat az
adásvételi szerzõdésben megadott határidõ elteltéig egy összegben nem fizeti meg, az árverési elõleg összegét elveszti.

A ki író fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy az ár ve rést ered mény te len nek nyil vá nít sa.
Amennyi ben a nyer tes vissza lép, a ki író jo go sult az ár ve rés so ron kö vet ke zõ má so dik he lye zett jé vel szer zõ dést kötni.
Az ár ve rés köz jegy zõ je len lé té ben zaj lik.
A gép jár mû vek meg te kint he tõk az ár ve rés hely szí nén 2007. szep tem ber 21-én és szep tem ber 24-én 8–12 óráig.
Az ár ve rés sel kap cso lat ban to váb bi fel vi lá go sí tás kér he tõ: Bú za Ist ván ha tár õr al ez re des tõl a (68) 412-622/8370-es és

Bag di Mi hály ha tár õr törzs zász lós tól a (68) 412-622/8354-es telefonszámon.
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A Nyír bá to ri Ha tár õr Igaz ga tó ság (4300 Nyír bá tor, Bocs kai u. 2., to váb bi ak ban: ki író) az 58/2005. (IV. 4.) Korm.
ren de let alapján

nyil vá nos ár ve ré sen

az aláb bi hasz ná lat ból ki vont gép jár mû ve it ér té ke sí ti:

I. cso port: 1 db VW Wen to 1.8i szgk. (évj.: 1994) 366 000 Ft
1 db Fi at Ma rea 1.6 szgk. (évj.: 1997)

II. cso port: 8 db Sko da Fe li cia 1.3 szgk. (évj.: 1997/1998) 1 152 000 Ft

III. cso port: 4 db Su zu ki 1.6 szgk. (évj.: 1997) 695 000 Ft

IV. cso port: 4 db Mit su bis hi L-300 m. busz (évj.: 1998/1999) 1 889 000 Ft

V. cso port: 2 db VW Trans por ter T-4 m. busz (évj.: 1993, 1995) 778 000 Ft

VI. cso port: 5 db VAZ 21214 tj. szgk. (évj.: 2000) 2 008 000 Ft

VII. cso port: 5 db VAZ 21214 tj. szgk. (évj.: 2000) 2 110 000 Ft

VIII. cso port: 4 db VAZ 21214 tj. szgk. (évj.: 2000)
1 db MTZ-82 Be la russ trak tor (évj.: 1989)

Az árak az áfát tar tal maz zák.

Az ár ve rés hely szí ne: Nyír bá to ri Ha tár õr Igaz ga tó ság 4300 Nyír bá tor, Bocs kai u. 2.

Az ár ve rés idõ pont ja:
2007. szep tem ber 25-én 9 óra kor.

Az ár ve rés re je lent ke zés he lye: Nyír bá to ri Ha tár õr Igaz ga tó ság színházterme.
A je lent ke zés ha tár ide je: az ár ve rez ni szán dé ko zók re giszt rá lá sá nak befejezéséig.

Je lent ke zés fel té te lei:
– sze mély azo nos ság iga zo lá sa vagy meg ha tal ma zás be mu ta tá sa,
– gaz da sá gi tár sa ság ne vé ben tör té nõ rész vé tel ese tén 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat, vagy a be je gyez te tés fo lya -

mat ba té te lét ta nú sí tó cég el já rá si igazolás átadása,
– cso por ton ként 100 000 Ft bá nat pénz ként tör té nõ be fi ze té se az ár ve re zés helyszínén.

A bá nat pénz az ár ve rés nyer te sé nél a vé tel ár ba be szá mít és fog la ló ként funk ci o nál, a töb bi részt ve võ nek az ár ve rést
kö ve tõ en azon nal visszafizetésre kerül.

A ki író az ár ve rés nyer te sé vel 3 mun ka na pon be lül szer zõ dést köt. A szer zõ dés alá írá sá val egy idõ ben át adás ra ke rül a
jár mû vek el len ér té két tar tal ma zó készpénz-át uta lá si meg bí zás, me lyet a nyír bá to ri postahivatalban kell befizetni.

A be fi ze tés iga zo lá sát kö ve tõ en a meg vá sá rolt gép ko csi el szál lít ha tó. Amennyi ben a gép ko csi nem ke rül el szál lí tás ra
a szer zõ dés kö tés nap ján, tá ro lá si költ ség ként 500 Ft + áfa/nap/jár mû díjat köteles fizetni a vásároló.

Amennyi ben az adás vé te li szer zõ dés meg kö té se a nyer tes szá má ra fel ró ha tó an bár mi lyen ok ból meg hi ú sul, il let ve a
vé tel ár az adás vé te li szer zõ dés ben meg ha tá ro zott idõ pon tig egy összeg ben nem ke rül ki fi ze tés re, úgy a be fi ze tett bá nat -
pénz összege a kiírót illeti meg.

A nyer tes vissza lé pé se ese tén a ki író az ár ve ré sen má so dik leg ked ve zõbb aján la tot adó he lye zet tel köt szerzõdést.
Az ár ve rés köz jegy zõ je len lé té ben zaj lik.

A gép jár mû vek meg te kint he tõk az ár ve rés hely szí nén 2007. szep tem ber 24-én 8 órá tól 14 órá ig, il let ve az ár ve re zés
nap ján, az ár ve re zés kezdetéig.

Az ár ve rés sel kap cso lat ban to váb bi fel vi lá go sí tás kér he tõ ki zá ró lag mun ka na po kon 7.30 órá tól 16 órá ig Tóth Fe renc
szá za dos tól a (42) 510-574/73-60-as vagy a (42) 281-277/73-60-as mellékû telefonszámon.
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A Mis kol ci Ha tár õr Igaz ga tó ság (3501 Mis kolc, Sze les út 73.) to váb bi ak ban: ár ve rez te tõ, az 58/2005. (IV. 4.)
Korm. ren de let, va la mint a 30/2001. (BK. 13.) BM uta sí tás vo nat ko zó ren del ke zé sei alap ján köz jegy zõ je len lé té ben, 

nyil vá nos ár ve rés

ke re té ben ér té ke sí ti az aláb bi jár mû ve it:

Sor szám Gyárt mány Da rab Év já rat Meg jegy zés
Ki ki ál tá si ár

(E Ft)

1. Su zu ki Se dan 1.6 1 1998 Rend szá mos 188

2. Sko da Fe li cia 1.3 2 1997 Rend szá mos 132–154

3. VW T4 1 1997 Rend szá mos 360

4. Mer ce des 108D 1 1997 Rend szá mos 496

5. VAZ 21214 2 2000 Rend szá mos 415–450

6. VAZ 21214 12 2000 Rend szám nél kül 328–485

7. Mit su bis hi L300 tgk. 2 1998 Rend szám nél kül 396–402

8. Mit su bis hi L300 tgk. 1 1999 Rend szám nél kül 415

9. Sim son S-51B 1 1988 Rend szám nél kül 5

10. Sim son S-51B 2 1989 Rend szám nél kül 20–25

Az ár ve rés idõ pont ja:

2007. szep tem ber 24. 9 óra.

He lye: Mis kol ci Ha tár õr Igaz ga tó ság Mis kolc, Sze les u. 73.

Az ár ve rés le fo lyá sá nak rész le tes sza bá lya it a ki író az ár ve rés hely szí nén is mer te ti. Sze mé lye sen, il let ve gaz da sá gi
tár sa sá gok ese té ben a cég ne vé ben kö te le zett ség vál la lás ra jo go sult sze mély ár ve rez het. Gaz da sá gi tár sa sá gok ese té ben a
30 nap nál nem ré geb bi ere de ti vagy hi te le sí tett cég ki vo na tot és alá írá si cím pél dányt, szük ség ese tén a je len lé võ képvi -
selõ sze mé lyé re ki ál lí tott meg ha tal ma zást a köz jegy zõ nek, az ár ve rés re tör té nõ je lent ke zés sel egy idõben be kell mu -
tatni. Bármely okirat hiánya az árverésbõl kizárást von maga után.

Az ár ve rés nyer te sei kö te le sek a vé tel árat vagy an nak 10%-át azon nal a hely szí nen kész pénz ben be fi zet ni, a fenn ma -
ra dó részt pe dig 2007. szep tem ber 26-án 12 órá ig pos tai csek ken ki egyen lí te ni. A vá sár lás tól va ló vissza lé pés ese tén a
10% fog la ló ként az el adó nál ma rad, és a vá sár lás jo gát a li ci tá lás ban 2. helyezést elért személy nyeri.

Li cit lép csõ: 5000 fo rint.

A gép jár mû vek el szál lí tá si ha tár ide je 2007. szep tem ber 27-én 15 órá ig a ve võ sa ját költségén.

Ha tár idõn tú li el szál lí tás ese tén a ve võ na pi 5000 Ft brut tó tá ro lá si dí jat kö te les fizetni.

Bõ vebb in for má ció Czeg lé di Lász ló ha tár õr mk. al ez re des mû sza ki osz tály ve ze tõ tõl kér he tõ. Te le fon: (46) 501-115
(2007. szep tem ber 17. és 21. kö zött mun ka idõ ben 7.30–16 óráig).

A jár mû ve ket meg te kin te ni az ár ve rés nap ján 7.30–9 óra kö zött le het a fen ti címen.

Az ár ve rés re je lent ke zés az ár ve rés nap ján 8.30–9 óra között.

Ér dek te len ség ese tén az ár ve rés má so dik for du ló ja

2007. szep tem ber 24-én 11 óra kor

ke rül meg tar tás ra.

Ki ki ál tá si ár alá egyik for du ló ban sem le het li ci tál ni.
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A Ba las sa gyar ma ti Ha tár õr Igaz ga tó ság (2660 Ba las sa gyar mat, Ady E. út 2.) to váb bi ak ban: ár ve rez te tõ, az
58/2005. (IV. 4.) Korm. ren de let, va la mint a 30/2001. (BK 13.) BM uta sí tás vo nat ko zó ren del ke zé sei alapján közjegyzõ
jelen létében

nyil vá nos ár ve rés

ke re té ben ér té ke sí ti az aláb bi jár mû ve it:

Tí pus Gyár tá si év Ki ki ál tá si ár (Ft)

1 db Sko da Fe li cia 1.3 szgk. 1997 179 000

1 db Sko da Fe li cia 1.3 szgk. 1997 217 000

1 db Sko da Fe li cia 1.3 szgk. 1997 179 000

1 db Sko da Fe li cia 1.3 szgk. 1997 174 000

1 db Sko da For man 1.3 szgk. 1994 89 000

1 db VW Golf 1.9 TD szgk. 1995 156 000

1 db VW T-4 Kom bi szgk. 1996 376 000

1 db Lada Niva 1.7i tj. szgk. 2000 452 000

1 db Lada Niva 1.7i tj. szgk. 2000 493 000

1 db Lada Niva 1.7i tj. szgk. 2000 497 000

1 db Lada Niva 1.7i tj. szgk. 2000 324 000

1 db Lada Niva 1.7i tj. szgk. 2000 373 000

1 db Lada Niva 1.7i tj. szgk. 2000 353 000

1 db Lada Niva 1.7i tj. szgk. 2000 337 000

1 db Lada Niva 1.7i tj. szgk. 2000 340 000

1 db Lada Niva 1.7i tj. szgk. 2000 423 000

1 db Lada Niva 1.7i tj. szgk. 2000 397 000

1 db Mit su bis hi L-300 tj. szgk. 1998 326 000

1 db Mit su bis hi L-300 tj. szgk. 1999 347 000

1 db Lada Niva 1.7i tj. szgk. 2000 415 000

1 db Lada Niva 1.7i tj. szgk. 2000 337 000

1 db Lada Niva 1.7i tj. szgk. 2000 344 000

1 db Lada Niva 1.7i tj. szgk. 2000 367 000

Az igaz ga tó ság kész le tébõl hasz ná lat ból ki vont (új)  Volks wa gen Golf 1.3 tí pu sú gép jár mû höz al kat ré sze ket. Ki ki ál -
tá si ár: 55 000 Ft.

Az igaz ga tó ság kész le té bõl hasz ná lat ból ki vont (hasz nált) ga rázs ipa ri be ren de zé se ket, me lyek az alábbiak:
1 db sze lep tá nyér-kö szö rû (KSZ-100), 1 db sze lep ülés ma ró, 1 db le ve gõ töl tõ osz lop, 1 db Hec kert ke rék ki egyen sú -

lyo zó, 1 db Mi nor Ag ro ada go ló pró ba pad, 1 db fék dob esz ter ga, 1 db garázskompresszor.
A ga rázs ipa ri be ren de zé sek egy té tel ben ke rül nek ár ve re zés re. Ki ki ál tá si ár: 25 000 Ft.
A ki ki ál tá si árak az áfát is tar tal maz zák.

Az ár ve rés le foly ta tá sá nak rész le tes sza bá lya it a ki író az ár ve rés hely szí nén is mer te ti. Sze mé lye sen, il let ve gaz da sá gi
tár sa sá gok ese té ben a cég ne vé ben kö te le zett ség vál la lás ra jo go sult sze mély ár ve rez het. Gaz da sá gi tár sa sá gok ese té ben a
30 nap nál nem ré geb bi ere de ti vagy hi te le sí tett cég ki vo na tot és alá írá si cím pél dányt, szük ség ese tén a je len lé võ kép vi se -
lõ sze mé lyé re ki ál lí tott meg ha tal ma zást a közjegyzõnek, az árverésre történõ jelentkezéssel egy idõben be kell mutatni.

Fi ze té si mód: az ár ve rést kö ve tõ en, az ár ve rés nap ján 16 órá ig a hely szí nen kész pénz ben történik.
A ki író a nyer tes ár ve re zõ tõl az adott jár mû re, il let ve kész le tek re az el adá si ár 10%-át ké ri fog la ló ként aján la ti biz to sí -

ték nak az árverést követõen.
Az ár ve rés so rán a leg ma ga sabb össze get aján ló nak ke rül el adás ra a jármû.
A nyer tes ár ve ré si ve võ vissza lé pé se ese tén a so ron kö vet ke zõ leg ma ga sabb aján la tot te võ li ci tá ló kap vételi lehetõ -

séget.

Az ár ve rés he lye: 2660 Ba las sa gyar mat, Ady E. út 2.

Az ár ve rés ide je:
2007. szep tem ber 26. 9 órától.
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A jár mû vek meg te kin té si he lye: 2660 Ba las sa gyar mat, Ady E. út 2.
A meg te kin té si idõ pont ja: 2007. szep tem ber 24-én és 25-én 9 órá tól 12 óráig.
A gép jár mû vek el szál lí tá si ha tár ide je: 2007. szep tem ber 28. 12 óra, a ve võ sa ját költ sé gén történik.
Ha tár idõn tú li el szál lí tás ese tén a ve võ na pon ta 5000 Ft brut tó tá ro lá si dí jat kö te les fi zet ni az eladónak.
Az ár ve ré si el já rás sal kap cso lat ban to váb bi fel vi lá go sí tás Csépe Pé ter hõr. mk. al ez re des tõl a 06 (35) 300-599/8350-es 

mel lé kû te le fon szá mon kérhetõ.

A Bu da pes ti Ha tár õr Igaz ga tó ság

nyil vá nos li ci tel já rás

ke re té ben, egy té tel ben ér té ke síti az aláb bi ak ban fel so rolt, amor ti zá ló dott jár mû ve it:

I. té tel:

Sorszám Tí pus Év já rat Ki ki ál tá si ár (Ft)

1. VW Golf TD CL 1992   198 000

2. VW Golf TD CL 1992   181 000

3. VW Golf TD CL 1992   170 000

4. VW Golf TD CL 1994   345 000

5. VW Golf TD CL 1994   370 000

6. VW Golf 1.4 CL 1996   217 000

7. Sko da Fe li cia 1.3 LXi 1998   152 000

8. Sko da Fe li cia 1.3 LXi 1998   176 000

9. Sko da Fe li cia 1.3 LXi 1998   169 000

10. Su zu ki Se dan 1.6 GX 1998   229 000

11. Fi at Du ca to 14 Ca bi na to 2000   590 000

12. VW Trans por ter 1.9 Tur bo D kat. 1994   353 000

13. VW Trans por ter 1.9 Tur bo D kat. 1994   483 000

14. Ford Tran sit FT CL 9 1992   238 000

15. Rá ba H9 1994 1 000 000

16. I. té tel ki ki ál tá si ára: 4 871 000

Az ér té ke sí tés idõ pont ja
2007. szep tem ber 26. 10 óra.

He lye: Bu da pes ti Ha tár õr Igaz ga tó ság, Nem zet kö zi Re pü lõ tér, Bu da pest. A nyer tes kö te les a vé tel árat a kész pénz át -
uta lá si meg bí zás sal 3 na pon be lül az igaz ga tó ság bank szám lá já ra be fi zet ni. A vá sár lás tól tör té nõ vissza lé pés ese tén a vé -
tel ár 10%-os fog la ló ként az el adó nál ma rad, és a szer zõ dés a má so dik he lye zet tel ke rül meg kö tés re. A gép jár mû vek el -
szál lí tá si ha tár ide je 2007. ok tó ber 5. 12 óra. A ha tár idõn tú li el szál lí tás ese tén a ve võ jár mû ven ként 5000 Ft/nap brut tó
tá ro lá si dí jat kö te les meg fi zet ni. Az ár ve rés I. for du ló já nak ered mény te len sé ge ese tén a II. for du ló hely ben, 11 óra kor
kerül megtartásra. Bõvebb információ: Péter Csabából kérhetõ, tel.: 06 (1) 290-3121/37-343-as mellék.

A jár mû ve ket az ér té ke sí tés he lyén le het meg te kin te ni 2007. szep tem ber 21-én 11–12 óra között.
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AZ ÁLLA MI SZÁM VE VÕ SZÉK VIZS GÁ LA TAI

Össze fog la ló
a 2006. évi or szág gyû lé si vá lasz tás ra for dí tott pénz esz kö zök el szá mo lá sá nak el len õr zé sé rõl

a je lö lõ szer ve ze tek nél és füg get len je löl tek nél (0718)

A vá lasz tás ra for dí tott pénz esz kö zök el szá mo lá sá nak el len õr zé sé re a 2006. évi or szág gyû lé si vá lasz tá son kép vi se let -
hez ju tott je lö lõ szer ve ze tek nél ke rült sor hi va tal ból: Fi desz és KDNP, MDF, MSZP, SOMOGYÉRT Szö vet ség,
SZDSZ. Az el len õr zés fel té te le i rõl és kö rül mé nye i rõl szük sé ges rög zí te ni, hogy a vá lasz tá si el já rás ról szó ló tör vény
1998 óta ha tá lyos ren del ke zé sei, va la mint a pár tok mû kö dé sé rõl és gaz dál ko dá sá ról szó ló tör vény elõ írá sai a har ma dik
vá lasz tá si cik lus ra sem biz to sí tot ták a fel té te le ket a vá lasz tá si kam pány pén zek ere de té nek és fel hasz ná lá sá nak tel jes át -
lát ha tó sá gá hoz, így az ÁSZ továbbra sem tudta teljes mértékben betölteni a választási kampány át lát ha tó sá gá val kap cso -
la tos alkotmányos szerepet. 

Az ÁSZ 1998 óta vissza té rõ en ja va sol ta a Kor mány nak a vá lasz tá si el já rás ról szó ló tör vény mó do sí tá sá nak kez de mé -
nye zé sét an nak ér de ké ben, hogy az biz to sít sa a kam pány fi nan szí ro zás át lát ha tó sá gát, el len õriz he tõ sé gét. Szün tes se meg
a fo gal mi, az el szá mo lá si, a nyil ván tar tás sal kap cso la tos sza bá lyo zá si hi á nyos sá go kat, sza bá lyoz za kö zös je lölt ál lí tás
ese tén a nyil ván tar tás ra és az el szá mo lás ra vo nat ko zó meg ál la po dás tar tal mi ele me it, a ha tár idõs el szá mo lá si és be szá -
mo lá si kö te le zett sé gek el mu lasz tá sa ese tén al kal ma zan dó szank ci ó kat, a költ ség ve té si tá mo ga tá son fe lü li egy je lölt re át -
la go san for dít ha tó ki adás re á lis ér ték ha tá rát. A jog al ko tó szer vek és az ÁSZ több szö ri egyez te té se, va la mint a szak mai
ja vas la tok el fo ga dá sa el le né re a mai na pig nem szü le tett dön tés po li ti kai kon szen zus hi á nyá ban a kér dés ren de zé sé re.
Ál ta lá nos sá vált az a né zet, hogy a jog al ko tá si hi á nyos sá gok jog ér tel me zé si, el len õr zé si esz kö zök kel ke zel he tõk, meg -
old ha tók. Az ÁSZ-hoz fo lya ma to san ér kez nek a kam pány pén zek túl lé pé sé vel kap cso la tos be je len té sek. A be je len tõk
olyan vizs gá la tot igé nyel nek, ame lyek nem a jog rend sze ri meg ol dá so kat szor gal maz zák. Az ÁSZ egy ér tel mû ál lás pont -
ja, hogy jog ál la mi esz kö zö kön túl lé põ meg ol dá sok kal a ki ala kult ano má li á kat, át lát ha tat lan hely ze tet nem le het, a jog ál -
la mi ság meg tar tá sa ér de ké ben, nem sza bad „ke zel ni”. Az ÁSZ, mint jog al kal ma zó szerv csak a je len le gi jog sza bály ban
biz to sí tott ke re tek kö zött vé gez het te el len õr zé sét. Így a jelen vizsgálatnál is – a korábbiakhoz hasonlóan – tudomásul
vette, hogy a jelölõ szervezetnél dokumentális ellenõrzést végezhet, csak azt veheti figyelembe kampányköltségként az
elszámolásban, amit a jelölõ szervezet annak minõsít, továbbá amely az elszámolási határidõig megjelent a számviteli
nyilvántartásaiban. 

A vá lasz tá si tör vény a je lö lõ szer ve ze tek szá má ra to vább ra is azt ír ja elõ, hogy az ál la mi tá mo ga tá son fe lü li kam pány -
költ ség nem ha lad hat ja meg a je löl ten kén ti leg fel jebb egy mil lió fo rin tot. Mi vel ez a sza bály sem vál to zott, az ÁSZ nem
vizs gál hat ja egy je lö lõ szer ve ze ten be lül az egyes je löl tek kam pá nyá ra for dí tott költ ség ala ku lá sát. A je löl ten kén ti egy -
mil lió fo rin tos összeg a je lö lõ szer ve zet ré szé re a fel hasz nál ha tó ma xi má lis ke ret össze get je len ti, így az, je löl ten ként
csak át la go san ért he tõ. A je lö lõ szer ve zet tud tán kí vül, a je lölt ér de ké ben, a je lölt nép sze rû sí té sé re szol gá ló, más ál tal fi -
ze tett kam pány költ sé gek nem tartoznak ebbe az összeghatárba, mivel ez a korlát csak a jelölõ szervezetre vonatkozik,
másra nem. 

A hi va tal ból el len õr zött je lö lõ szer ve ze tek tör vé nyes ha tár idõ ben tel je sí tet ték be szá mo lá si kö te le zett sé gü ket az or -
szág gyû lé si kép vi se lõ-vá lasz tás sal kap cso la tos for rá sok ról és rá for dí tá sok ról. A Ma gyar Köz löny ben nyil vá nos ság ra
ho zott be szá mo ló kat meg ala po zó szám vi te li nyil ván tar tá sok ban a vá lasz tás ra for dí tott pénz esz kö zök for rá sa i nak jog cí -
me i rõl, egy je lö lõ szer ve zet ki vé te lé vel az el len õr zött szer ve ze tek nem ve zet tek a be szá mo ló jog cí mek sze rint el kü lö ní -
tett nyil ván tar tást. A Fi desz-KDNP je lö lõ szer ve zet a kam pány cé lú be vé te le ket és ki adá so kat ún. kam pány szám lán ve -
zet te, azo kat ez zel a mû kö dés sel össze füg gõ pénz for ga lom tól el kü lö ní tet te. Az SZDSZ egy 2006. évi or szág gyû lé si vá -
lasz tás sal kap cso la tos elõ leg szám lát hi bá san szá molt el 2005-ben rá for dí tás ként, így az or szág gyû lé si vá lasz tá sok kal
kap cso la tos rá for dí tá sok fõ köny vé nek 2006. évi egyen le ge ala cso nyabb volt a be szá mo ló ban meg je lent összeg tõl. A hi -
ba mér té ke ke ve sebb, mint fél ez re lék volt. Az MDF 371 fõ je lölt he lyett 680, az SZDSZ 376 fõ he lyett 380 fõ vel tet te
köz zé je lölt je i nek szá mát, azon ban a je löl tek re fel hasz nált kam pány rá for dí tá so kat nem lépték túl a nyilvántartásuk és a
beszámolójuk szerint. A jelöltarányos költségvetési támogatást a jelölõ szervezetek szabályszerûen, dologi kiadásokra
használták fel, arról határidõben elszámoltak a Belügyminisztérium felé. 

Bel sõ sza bá lyo zást vagy uta sí tást lép tet tek ha tály ba a vá lasz tá sok kal kap cso la tos spe ci á lis nyil ván tar tá si és gaz dál ko -
dá si te en dõk el lá tá sá hoz a hely szí nen el len õr zött je lö lõ szer ve ze tek. Ezek az elõ írá sok a je lö lõ szer ve ze ten be lül egy sé -
ge sen, azon ban egy más tól el té rõ en, to váb bá nem tel jes kö rû en sza bá lyoz ták a ha tá lyos tör vény ben nem de fi ni ált kam -
pány költ ség és kam pány idõ szak fo gal mát; a kampányelszámolás, valamint a források és ráfordítások elkülönítésének
feladatait. 

A nyil ván tar tott kam pány be vé te lek és költ sé gek bi zony la to lá sa – két szer ve zet nél fel tárt hi ba ki vé te lé vel – meg fe lelt
a szám vi te li tör vény ben és bel sõ elõ írá sok ban meg ha tá ro zott ala ki és tar tal mi kö ve tel mé nyek nek. A be vé te lek utal vá -
nyo zá sát és az el len õr zés do ku men tá lá sát az MSZP je lö lõ szer ve zet hi á nyo san tel je sí tet te, a szám ve või je len tés re adott
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ész re vé tel ben a hi bák ki ja ví tá sá nak in téz ke dé sé rõl adott tá jé koz ta tást. A SOMOGYÉRT je lö lõ szer ve zet nél a bel sõ elõ -
írás ban rög zí tett össze fér he tet len ség kö ve tel mé nyét sér tet te, hogy az egyet len ado mány be vé tel nél a pénztári bevételi
bizonylaton befizetõként és utalványozóként ugyanaz a személy aláírása szerepelt.

A szank ció nél kül fel hasz nál ha tó ke ret össze get a ren del ke zés re bo csá tott do ku men tá ci ók sze rint, az el len õr zött je lö lõ
szer ve ze tek nem lép ték túl, an nál ke ve seb bet köl töt tek. Két je lölt ké rel met nyúj tott be az ÁSZ-hoz a Fi desz-KDNP je lö lõ 
szer ve zet, va la mint az MSZP egy-egy je lölt je kam pány rá for dí tá sa i nak tör vény ben meg ha tá ro zott mér té ké nek túl lé pé se
mi att. A be je len tést a je lö lõ szer ve ze tek nél a tör vény ben biz to sí tott el len õr zé si ha tás kö ri jo go sult ság alap ján az ÁSZ ki -
vizs gál ta, a ren del ke zés re bo csá tott gaz dál ko dá si do ku men tu mok alap ján megállapította, hogy a bejelentésben szereplõ
mindkét jelölõ szervezet betartotta a törvényes keretösszeget.

A párt tör vény ben rög zí tett, for rás szer zést kor lá to zó elõ írá so kat a je lö lõ szer ve ze tek nyil ván tar tá sai sze rint, a kam -
pány be vé te lek vo nat ko zá sá ban – egy eset ki vé te lé vel – be tar tot ták. A Fi desz-KDNP je lö lõ szer ve zet, a be vé te lei kö zött
el szá molt há rom ezer fo rint össze gû név te len ado mány két sze re sét a hely szí ni ellenõrzés idõszakában befizette a
központi költségvetésbe.

A Kor mány a 2006. évi or szág gyû lé si kép vi se lõ-vá lasz tást kö ve tõ en elõ ter jesz tet te a párt tör vény és a vá lasz tá si el já -
rás ról szó ló tör vény mó do sí tá sát. Az Or szág gyû lés tárgy so ro zat ba vet te a tör vény ja vas la tot, el fo ga dá sá ra azon ban nem
ke rült sor. Is mé tel ten ja va sol tuk a Kor mány nak a vá lasz tá si el já rás ról szó ló tör vény mó do sí tá sát a vá lasz tá si kam pány
finanszírozásának teljes körû átláthatósága, ellenõrizhetõsége érdekében.

Az el ké szí tett je len tés az in ter ne ten a www.asz.hu cí men ol vas ha tó.

HIVA TA LOS KÖZ LE MÉ NYEK

A Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um közleménye

A 2007. évi kereskedelemfejlesztési pályázatok nyerteseinek listája

Sor-
szám

Pá lyá zó ne ve Tá mo ga tá si jog cím 
Meg ítélt 
tá mo ga tás

(E Ft)

1. 77 Elekt ro ni ka Mû szer ipa ri Kft. Ki ál lí tás 1 200

2. AITA Stu dio Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Bt. Ki ad vány 300

3. Aj ka Kris tály Üveg ipa ri Kft. Ki ál lí tás 1 000

4.  All ro und In for ma ti ka Kft. Nemz. szer ve ze ti tag díj 1 000

5.  Ani vet Ál lat te nyész tõk és Ál lat or vo sok Üz let köz pont ja Kft. Ki ál lí tás 273

6.  APP Kft. Ki ál lí tás 354

7. AQUA Mû hely Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. Ki ál lí tás 1 000

8. AQUA Mû hely Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. Ki ál lí tás 700

9.  BM HEROS Ja ví tó, Gyár tó, Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Zrt. Ki ad vány 285

10.  BOMO ART Kéz mû ves és Ke res ke del mi Bt. Ki ad vány 242

11. Bor sos Já nos egyé ni vál lal ko zó Ki ál lí tás 847

12. Cle an-Wa ter Sze rel vény gyár tó és For gal ma zó Kft. Meg fe le lõ ség-ta nú sí tá si 
el já rás

250

13. Cso ma go lá si és Anyag moz ga tá si Or szá gos Szö vet ség Nemz. szer ve ze ti tag díj 315

14.  D-Du ett Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Bt. Ki ad vány 500

15. DEÁKY Kft. Ki ál lí tás 600

16. DEÁKY Kft. Ki ad vány 300

17. DR-PAck Cso ma go ló anyag gyár tó Kft. Hir de tés 1 500

18. Druck tech Ipa ri Kers ke del mi és Szol gál ta tó Ki ál lí tás 1 000

19. Druck tech Ipa ri Kers ke del mi és Szol gál ta tó Hir de tés 300
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Sor-
szám

Pá lyá zó ne ve Tá mo ga tá si jog cím 
Meg ítélt 
tá mo ga tás

(E Ft)

20. EVM Ház tar tás vegy ipa ri és Koz me ti kai Zrt. Ki ál lí tás 385

21. EVM Ház tar tás vegy ipa ri és Koz me ti kai Zrt. Hir de tés 250

22. FÉG" Kon vek tor gyár tó Zrt. Ki ál lí tás 973

23. FÉG" Kon vek tor gyár tó Zrt. Ki ál lí tás 873

24. Fe ko ral In ter na ti o nal Kft. Ki ad vány 250

25. Fe ko ral In ter na ti o nal Kft. Elekt ro ni kus adat hor do zó 250

26. Fi be na re Hang szer ja ví tó és Szol gál ta tó Bt. Ki ál lí tás 500

27. Gal li co op Puly ka fel dol go zó Zrt. Ki ál lí tás 237

28. Gant Pé csi Kesz tyû Kft. Ki ad vány 300

29. Gant Pé csi Kesz tyû Kft. Elekt ro ni kus adat hor do zó 300

30. Ge ne ral Press Ki adó, Rek lám ügy nök ség és Nyom da Kft. Ki ál lí tás 500

31. Ger gely Gaszt ro no mi Me zõg. Élelm.feld. és Ke resk. Kft. Ki ad vány 490

32. Gor don & Webs ter Ta nács adó és Be fek te té si Zrt. Ki ad vány 400

33. GRABOPLAST Zrt. Ki ál lí tás 1 200

34.  GRABOPLAST Zrt. Ki ad vány 500

35. Gra nit Csi szo ló szer szám gyár tó Kft. Ki ál lí tás 1 000

36. Gra nit Csi szo ló szer szám gyár tó Kft. Ki ad vány 200

37. Gu Me tall Ipa ri és Ke res ke del mi Kft. Ki ál lí tás 800

38. H. R. Pro fix Hom lok zat rög zí tés – Tech ni kai Ke res ke del mi Kft. Ki ad vány 200

39. H. R. Pro fix Hom lok zat rög zí tés – Tech ni kai Ke res ke del mi Kft. Elekt ro ni kus adat hor do zó 300

40. HAJDU Au to tech ni ka Ipa ri Zrt. Ki ad vány 232

41. HAJDU Au to tech ni ka Ipa ri Zrt. Elekt ro ni kus adat hor do zó 300

42. HAJDU Haj dú sá gi Ipa ri Zrt. Ki ál lí tás 1 200

43. HPP 2000 Ren dez vény szer ve zõ Kft. Ki ál lí tás 1 200

44. HUNGARO-LEN Fo nal gyár tó és Szol gál ta tó Zrt. Nemz. szer ve ze ti tag díj 1 900

45. Hun ga roT ri al Gyógy szer ku ta tá si Szol gál ta tó Ki ál lí tás 1 000

46. HUN-ITA Kft. Ki ál lí tás 1 000

47. In for ma ti kai Vál lal ko zá sok Szö vet sé ge Nemz. szer ve ze ti tag díj 908

48. IT wa re In for ma ti kai Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kft. Ki ál lí tás 1 200

49. IZINTA Ke res ke del mi Kft. Ki ál lí tás 800

50. Izo tóp In té zet Kft. Ki ad vány 400

51. Ka i ser 2000 Kft. Ki ál lí tás 190

52. Ka i ser 2000 Kft. Ki ál lí tás 500

53. KEROX Ipa ri és Ke res ke del mi Kft. Ki ál lí tás 1 000

54. KORAX Gép gyár és Vál lal ko zó Kft. Ki ál lí tás 348

55. Kö nig Jár mû ab lak-Szer ke ze tet Gyár tó és For gal ma zó Kft. Ki ál lí tás 900

56. Kö nig Jár mû ab lak-Szer ke ze tet Gyár tó és For gal ma zó Kft. Ki ad vány 250

57. LA-IMPEX Bt. Ki ál lí tás 245

58. LA-IMPEX Bt. Ki ál lí tás 500

59. Log Sys tems In no va tív In for ma ti kai Szol gál ta tá sok Kft. Ki ál lí tás 500

60. Ma gist ral-yo ung Ter me lõ Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. Ki ál lí tás 500

61. Ma gist ral-yo ung Ter me lõ Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. Ki ál lí tás 1 000

62. Ma gist ral-yo ung Ter me lõ Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. Ki ad vány 500

63. Ma gist ral-yo ung Ter me lõ Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. Elekt ro ni kus adat hor do zó 300

64. Ma gist ral-yo ung Ter me lõ Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. Hir de tés 2 000

65. Ma gyar Jár mû al kat rész gyár tók Or szá gos Szö vet sé ge Ki ál lí tás 217
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Sor-
szám

Pá lyá zó ne ve Tá mo ga tá si jog cím 
Meg ítélt 
tá mo ga tás

(E Ft)

66. Ma gyar Jár mû al kat rész gyár tók Or szá gos Szö vet sé ge Nemz. szer ve ze ti tag díj 1 300

67. MARIETTA Bi jo ux Aján dék tárgy Ké szí tõ és Ke resk. Kft. Ki ál lí tás 600

68. MEDIMETÁL Kft. Ki ál lí tás 1 000

69. Met ri pond Plus Mér leg tech ni ka Kft. Ki ál lí tás 362

70. Met ri pond Plus Mér leg tech ni ka Kft. Ki ad vány 488

71. Met ri pond Plus Mér leg tech ni ka Kft. Elekt ro ni kus adat hor do zó 120

72. Met ri pond Plus Mér leg tech ni ka Kft. Hir de tés 143

73. Mis kolc-Di ós gyõ ri Vas ipa ri Kft. Ki ad vány 500

74. Mis kolc-Di ós gyõ ri Vas ipa ri Kft. Elekt ro ni kus adat hor do zó 300

75. MOMERT Ma gyar Op ti kai Mû vek Elek tor me cha ni kai Zrt. Ki ál lí tás 1 000

76. Mó ra kert Zöld ség- Gyü mölcs Ter me lõi Ér té ke sí tõ Szö vet ke zet Ki ad vány 500

77. Mó ra kert Zöld ség- Gyü mölcs Ter me lõi Ér té ke sí tõ Szö vet ke zet Elekt ro ni kus adat hor do zó 300

78. Né met Fi nom pék áru Gyár tó és For gal ma zó Kft. Ki ál lí tás 237

79. Nit ro gén mû vek Vegy ipa ri Zrt. Ki ál lí tás 372

80. Nóg rád Me gyei Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra Ki ál lí tás 753

81. OROS há zaG LAS Ter me lõ, Szol gál ta tó, és Ke res ke del mi Kft. Ki ál lí tás 1 200

82. P és P"  Pék áru ké szí tõ és Ér té ke sí tõ Kft. Ki ál lí tás 300

83. Pa ko le Mû sza ki Hõ- és Gáz tech ni kai Kft. Ki ál lí tás 1 200

84. Pa tel la-96 Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. Ki ál lí tás 300

85. Pa tel la-96 Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. Ki ad vány 350

86. Pro Form Ipa ri és Ke res ke del mi Kft. Hir de tés 310

87. Pro fi Part ner 2003 Kft. Ki ál lí tás 212

88. Re mé nyi Cso ma go lás tech ni ka Ke res ke del mi, 
Szol gál ta tó és Ter me lõi Kft. 

Ki ál lí tás 237

89. Sel la ton Haj lí tott bú tor Gyár Zrt. Ki ad vány 500

90. Sel la ton Haj lí tott bú tor Gyár Zrt. Elekt ro ni kus adat hor do zó 300

91. Sen se/Net Ki ad vány 300

92. Si põcz Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. Ki ad vány 400

93. Si põcz Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. Elekt ro ni kus adat hor do zó 300

94. Szín folt Ke res ke del mi Kft. Ki ál lí tás 313

95. Tech no-Cont rol Ipa ri Au to ma ti kák Mér nö ki Iro da Ki ad vány 350

96. Tech no-Cont rol Ipa ri Au to ma ti kák Mér nö ki Iro da Elekt ro ni kus adat hor do zó 300

97. Tech no med Or vo si Mû szer gyár tó Kft. Ki ad vány 490

98. Te xor Mûa nya gi pa ri, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. Ki ál lí tás 1 000

99. T-T Ab lak  Épí tõ Ke resk. és  Szolg. Kft. Ki ad vány 300

100. T-T Ab lak  Épí tõ Ke resk. és  Szolg. Kft. Elekt ro ni kus adat hor do zó 200

101. Tûz biz ton ság 2000 Szak ér tõi és Szol gál ta tó Kft. Ki ál lí tás 380

102. Vé csy és Tár sa Ide gen for gal mi és Ke res ke del mi Kft. Ki ál lí tás 800

103. Vé csy és Tár sa Ide gen for gal mi és Ke res ke del mi Kft. Ki ál lí tás 800

104. Za na ko Ter me lõ és Ke res ke del mi Bt. Ki ál lí tás 800

105. Za na ko Ter me lõ és Ke res ke del mi Bt. Ki ad vány 500

össze sen: 60 766
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A Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um

közleménye

A Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um
köz le mé nye

a re ha bi li tá ci ós hoz zá já ru lás 2008. évi mér té ké rõl

A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el -
lá tá sá ról szó ló 1991. évi IV. tör vény 41/A. §-ának (5) és
(6) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján a re ha bi li tá ci ós hoz zá -
já ru lás 2008. nap tá ri évi össze ge 164 400 Ft/fõ.

A mun ka adó a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mé -
lyek fog lal ko zá si re ha bi li tá ci ó já nak elõ se gí té se ér de ké ben 
re ha bi li tá ci ós hoz zá já ru lás fi ze té sé re kö te les, ha az ál ta la
fog lal koz ta tot tak lét szá ma a 20 fõt meg ha lad ja, és az ál ta la 
fog lal koz ta tott meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mé lyek
szá ma nem éri el a lét szám 5 szá za lé kát (kö te le zõ fog lal -
koz ta tá si szint).

A re ha bi li tá ci ós hoz zá já ru lás mér té ke a tárgy évet meg -
elõ zõ má so dik év – KSH ál tal köz zé tett – nem zet gaz da sá gi 
éves brut tó át lag ke re se té nek 8 szá za lé ka.

A re ha bi li tá ci ós hoz zá já ru lás mér té ké nek meg ha tá ro zá -
sa a Sta tisz ti kai Köz löny 2007. évi 2. szá má ban meg je lent
tá jé koz ta tás alap ján tör tént. (A 2006. évi nem zet gaz da sá gi
brut tó át lag ke re set 171 200 Ft/fõ/hó, lásd a 2007. évi Sta -
tisz ti kai Köz löny 2. szá má ban). A 2008. évi 1 hó ra ese dé -
kes re ha bi li tá ci ós hoz zá já ru lás mér té ke 13 696 Ft, tárgy évi 
össze ge 164 352 Ft.

A tárgy évi re ha bi li tá ci ós hoz zá já ru lást az SZMM 100
Ft-ra ke re kít ve te szi köz zé.

A hon vé del mi mi nisz ter utasítása

A honvédelmi miniszter
92/2007. (HK 16.) HM

uta sí tá sa
egyes nyomdai tevékenységek tervezésének,

végzésének és felügyeletének rendjérõl

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban Hvt.) 52.  § (1) be -
kez dés f) és 97.  § (1) be kez dés n) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a Hvt. 109.  § (1) be kez -
dés re, a Hon vé del mi Mi nisz té ri um rész vé te lé vel ala pí tott
köz hasz nú tár sa sá gok mû kö dé se fe let ti tu laj do no si és
szak mai fel ügye let gya kor lás és a szak mai kö ve tel mény tá -
masz tás rend jé rõl  szóló 96/2005. (HK 20.) HM uta sí tás, a
szol gá la ti köny vek és a fõ nök sé gi ki ad vá nyok ki adá sá nak
rend jé rõl  szóló 93/2006. (HK 18.) HM uta sí tás, to váb bá a
Nyom tat vány rend sze re sí tõ Bi zott ság fel ál lí tá sá ról és mû -
kö dé sé nek rend jé rõl, va la mint a nyom tat vány rend sze re sí -
tés, mó do sí tás és ha tá lyon kí vül he lye zés sza bá lya i ról
 szóló 131/2006. (HK 24.) HM uta sí tás ren del ke zé se i re –

egyes nyom dai te vé keny sé gek ter ve zé sé nek, vég zé sé nek
és fel ügye le té nek rend jé rõl az aláb bi

uta sí tást

adom ki:

Általános rendelkezések

1.  §

(1) Az uta sí tás ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra
(a továb biak ban: HM), a hon vé del mi mi nisz ter alá ren delt -
sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa, il let ve fenn tar tói irá nyí tá sa
to váb bá köz vet len fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek re,
va la mint a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: MH) ka -
to nai szer ve ze te i re ter jed ki.

(2) Az uta sí tás tár gyi ha tá lya a HM és az MH mû kö dé si
kö ré ben fel me rü lõ aláb bi nyom dai te vé keny sé gek ter ve zé -
sé nek, vég zé sé nek és fel ügye le té nek rend jé re ter jed ki:

a) nyom dai-sok szo ro sí tá si mun kák ra,
b) szol gá la ti köny vek és a fõ nök sé gi ki ad vá nyok

nyom dai mun ká la ta i ra,
c) rend sze re sí tett nyom tat vá nyok nyom dai munkála -

taira.

2.  §

Az uta sí tás al kal ma zá sa so rán
a) nyom dai-sok szo ro sí tá si mun ka:
– do ku men tu mok, ki ad vá nyok sok szo ro sí tá sa és kö té -

sze ti mun kák, ame lyek iro dai esz kö zök kel nem old ha tók
meg;

– egy vagy több szí nes al kal mi nyom tat vá nyok, ki ad -
vá nyok (ok le ve lek, név je gyek stb.) elõ ál lí tá sa,

b) szol gá la ti könyv és fõ nök sé gi ki ad vány: a szol gá la ti
köny vek és a fõ nök sé gi ki ad vá nyok ki adá sá nak rend jé rõl
 szóló 93/2006. (HK 18.) HM uta sí tás 2.  §-ának (1)1, il let ve 
(2)2 be kez dé se sze rin ti ki ad vány,

c) rend sze re sí tett nyom tat vány: a Ma gyar Hon véd ség -
ben rend sze re sí tett nyom tat vá nyok jegy zé ké ben sze rep lõ
ki ad vány.

d) a nyom dai mun kák igény be vé te lé re jo go sul tak:
da) az uta sí tás ha tá lya alá tar to zó va la mennyi nyom dai

mun ka igény be vé te lé re jo go sul tak a Hon vé del mi Mi nisz -
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1 (1) szol gá la ti könyv: a sza bály zat és az alap dokt rí na.
2 (2) fõ nök sé gi ki ad vány: a dokt rí na, ál lan dó mû kö dé si el já rá sok, a szö -

vet sé gi, il let ve a NATO egy sé ge sí té si do ku men tu mok (STANAG, AP stb.), a 
szak uta sí tás – ide ért ve a HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár, il let ve he lyet tes ál -
lam tit ká rok ál tal az ezen uta sí tás ha tály ba lé pé se elõtt ki adott szak uta sí tást –,
a mû sza ki le írás, a lõ táb lá zat, a ki kép zé si prog ram, a tan könyv, a ké zi könyv,
a mód szer ta ni és tan se géd let (pl. prog ra mo zott szak anyag, pél da tár, nor ma -
táb lá zat, ki kép zé szer ve zé si szak anyag, ok ta tás-tech ni kai le írás stb.), a jog -
sza bá lyok vagy bel sõ ren del ke zé sek gyûj te mé nye, az ár- és cikk jegy zék, a
ha son ló ren del te té sû – 5.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti – kül föl di ka -
to nai és vé del mi ki ad vá nyok for dí tá sa, va la mint a szol gá la ti könyv nek nem
mi nõ sü lõ, de a sza bá lyo zott te vé keny sé get elõ se gí tõ – könyv, fü zet, DVD,
CD, vi deo film vagy hang sza lag for má já ban ki adás ra ke rü lõ – egyéb ki ad -
vány.



té ri um Szer ve ze ti és mûkö dé si sza bály za tá nak ki adá sá ról
 szóló 82/2006. (MK 94.) HM uta sí tás ban meg ha tá ro zott
fo gal mak sze rint a HM szer vek és a mi nisz ter alá ren delt sé -
gé be tar to zó szer ve ze tek, az ál lam tit kár ál tal fel ügyelt
szer ve zet;

db) szol gá la ti köny vek és fõ nök sé gi ki ad vá nyok nyom -
dai mun ká la ta i val kap cso la tos nyom dai mun ka igény be -
vé te lé re jo go sul tak a hon vé del mi mi nisz ter köz vet len irá -
nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek, va la mint az MH Összhad -
erõnemi Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH ÖHP);

dc) rend sze re sí tett nyom tat vá nyok nyom dai munká -
latainak igény be vé te lé re jo go sult a HM Fej lesz té si és
 Logisztikai Ügy nök ség (a továb biak ban: HM FLÜ).

A nyomdai munkák tervezése

3.  §

(1) A nyom dai mun kák igény be vé te lé re jo go sul tak – a
rend sze re sí tett nyom tat vá nyok ki vé te lé vel – a Nyo má si
terv össze ál lí tá sá hoz az elõ ze tes igé nye ket a tárgy évet
meg elõ zõ év ben má jus 15-ig, a vég le ges ja vas la to kat
 pedig a tárgy évet meg elõ zõ év ok tó ber 15-ig meg kül dik az 
MH Geo in for má ci ós Szol gá lat (a továb biak ban: MH
 GEOSZ) ré szé re.

(2) A szol gá la ti köny vek és fõ nök sé gi ki ad vá nyok ese -
tén az MH GEOSZ a ki adá si terv ben jó vá ha gyott ter mé kek 
nyom dai mun ká la ta i val kap cso la tos igé nye ket meg je le ní ti 
a Nyo má si terv ben.

(3) A rend sze re sí tett nyom tat vá nyok ra vo nat ko zó igé -
nye ket az MH ÖHP gyûj ti, és az (1) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott ha tár idõ sze rint, a HM FLÜ út ján to váb bít ja az MH
GE OSZ-nak.

(4) A nyom dai mun ká kat a szol gá la ti köny vek el sõbb sé -
gét és a mun kák pri o ri tá sát figye lembe vé ve éves Nyo má si 
terv ben kell meg ha tá roz ni, 1+2 év re ter vez ve.

(5) A Nyo má si ter vek az adott nap tá ri év ja nu ár 1-jé tõl a 
de cem ber 31-ig ter je dõ idõ sza kot öle lik fel.

(6) Az MH GEOSZ a ja vas la tok alap ján – az 1.  § (2) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel ada tok sze rin ti bon tás ban –
ál lít ja össze a Nyo má si terv ja vas la tot és a meg valósítására 
vo nat ko zó költ ség ve té si ja vas la tot, mely a be nyúj tott igé -
nyek fon tos ság sze rin ti rang so rát is tar tal maz za, a HM
 Védelmi Ter ve zé si fõ osz tály (a továb biak ban: HM VTF)
ál tal biz to sí tott ki adá si igény ke re te ken be lül.

(7) Az igény jo go sul tak ré szé re – az elõ re nem ter vez he -
tõ igé nyek (pél dá ul: ren dez vé nyek hez kap cso ló dó ki ad vá -
nyok, név jegy kár tyák, ok le ve lek, gyors sok szo ro sí tá si fel -
ada tok stb.) ki elé gí té se cél já ból – ren del ke zés re ál lá si ke -
re tet kell ter vez ni.

(8) A Nyo má si terv ja vas la tot az MH GEOSZ ok tó ber
31-ig a HM VTF-en ke resz tül, a szol gá la ti út be tar tá sá val
fel ter jesz ti jó vá ha gyás ra a hon vé del mi mi nisz ter ré szé re.

(9) A Nyo má si terv a Tár ca Vé del mi Ter ve zõ Rend sze re 
el já rás rend jé nek meg fele lõen ke rül ki dol go zás ra.

(10) A Nyo má si ter vet a hon vé del mi mi nisz ter a tárgy -
évet meg elõ zõ év de cem ber 15-ig hagy ja jó vá.

(11) A jó vá ha gyott ren del ke zés re ál lá si ke re tet és Nyo -
má si ter vet az MH GEOSZ szer ve ze ten kén ti bon tás ban
meg kül di az igény jo go sul tak ré szé re.

(12) A Nyo má si terv ben szük sé ges sé vá ló terv mó do sí -
tás – amennyi ben több let költ sé get igé nyel – a 96/2005.
(HK 20.) HM uta sí tás ban meg ha tá ro zott el já rás rend nek
meg fele lõen a hon vé del mi mi nisz ter jó vá ha gyá sá val tör -
tén het. Ha nem jár több let rá for dí tás sal, a nyom dai mun kák 
igény be vé te lé re jo go sul tak kal tör té nõ egyez te tést köve -
tõen, egy ko ráb ban jó vá ha gyott nyom dai fel adat tör lé se
mel lett a Nyo má si terv az MH geo in for má ci ós szol gá lat fõ -
nök dön té sé vel mó do sít ha tó. A mó do sí tás ról az érin tett
szer ve ze te ket ér te sí te ni kell.

A nyomdai munkák végrehajtása

4.  §

(1) A nyom dai mun ká kat (sok szo ro sí tás és nyom dai ki -
vi te le zés) a HM Tér ké pé sze ti Kht. vég zi.

(2) A szol gá la ti köny vek és fõ nök sé gi ki ad vá nyok alak -
ját, nagy sá gát, kö té sét, anya gát, va la mint a ki adás sal és an -
nak ter ve zé sé vel kap cso la tos min tá kat a HVK Had mû ve -
le ti Fõ cso port fõ nök ség 1995-ben ki adott, 214/682
nyt. szá mú „Út mu ta tó a szol gá la ti köny vek és a fõ nök sé gi
ki ad vá nyok ki dol go zói mun ká i hoz és ki adá sá hoz” cí mû
ki ad vá nya tar tal maz za.

(3) A rend sze re sí tett nyom tat vá nyok for mai és ki vi te li
kö ve tel mé nye it az új on nan rend sze re sí tett nyom tat vá nyok 
ese té ben a rend sze re sí té sé rõl  szóló HM Hon véd Ve zér kar
fõ nö ki ha tá ro za tok, a már rend sze re sí tett nyom tat vá nyok
ese té ben az MH Lo gisz ti kai El lá tó Köz pont (a továb biak -
ban: MH LEK) ál tal át adott min ta ok má nyok tar tal maz zák.

A nyomdai munkák szervezése és szakmai felügyelete

5.  §

(1) A nyom dai mun kák vég zé sé nek szak mai fel ügye le -
tét az MH GEOSZ lát ja el. En nek ke re té ben:

a) ne gyed éven te el len õr zi a Nyo má si terv meg -
valósulásának idõ ará nyos ál la po tát,

b) el len õr zi az el ké szült szol gá la ti köny vek és fõnök -
ségi ki ad vá nyok mi nõ sé gét.

(2) Az MH GEOSZ ko or di ná ló sze re pet lát el a fel adat
vég re haj tá sát ké rõ és a HM Tér ké pé sze ti Kht. kö zött.

(3) A jo go sul tak a ren del ke zés re ál lá si ke re tük ter hé re
vég re haj tan dó fel ada to kat köz vet le nül a HM Tér ké pé sze ti
Kht.-tõl ké rik.

(4) Az MH GEOSZ ne gyed éven te tá jé koz ta tást kér a
HM Tér ké pé sze ti Kht.-tõl a ren del ke zés re ál lá si ke ret
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igény be vé te lé re jo go sult szer ve ze tek ke ret fel hasz ná lá sá -
nak ál lá sá ról.

(5) Az MH GEOSZ jo go sult a ne gyed éven ként fel nem
hasz nált ke re te ket – az érin tet tek egy ide jû tá jé koz ta tá sá -
val – át cso por to sí ta ni.

(6) Az MH GEOSZ és a HM Tér ké pé sze ti Kht. a kap -
cso lat tar tás rész le tes sza bá lya it je len uta sí tás ha tály ba lé -
pé sét kö ve tõ hat van na pon be lül együtt mû kö dé si meg ál la -
po dás ban rög zí tik. Az együtt mû kö dé si meg ál la po dás ban
ki kell tér ni a mi nõ sí tett ada tok ke ze lé sé re, me lyet a HM
in for má ció vé de lem szak irá nyí tá sát el lá tó szer vé vel egyez -
tet ni kell.

Átvétel és elosztás

6.  §

(1) Az el ké szült ter mé kek mi nõ sé gi át vé te lét nyom tat -
vá nyok ese té ben a HM FLÜ Tech no ló gi ai Igaz ga tó sá ga,
szol gá la ti köny vek és fõ nök sé gi ki ad vá nyok ese tén az MH 
GEOSZ, az egyéb nyom dai ter mé kek ese té ben a fel adat
vég re haj tá sát ké rõ vég zi.

(2) Az el ké szült ter mé kek mennyi sé gi át vé te lét:
a) rend sze re sí tett nyom tat vá nyok ese tén az MH LEK,
b) szol gá la ti köny vek és fõ nök sé gi ki ad vá nyok ese tén

az MH GEOSZ,
c) egyéb nyom dai mun kák ese tén a fel adat vég re haj tá -

sát ké rõ
vég zi.

(3) A mennyi sé gi át vé telt vég zõ kö te les gon dos kod ni az 
át vett ter mé kek el osz tá sá ról.

Záró rendelkezések

7.  §

(1) Ez az uta sí tás a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba, egy -
ide jû leg a szol gá la ti köny vek és fõ nök sé gi ki ad vá nyok ki -
adá sá nak rend jé rõl  szóló 93/2006. (HK 18.) HM uta sí tás
(a továb biak ban: Ut.) VI. Fe je ze té nek cí me és 11.  §-a ha tá -
lyát  veszti.

(2) A HVK Had mû ve le ti Fõ cso port fõ nök ség 1995-ben
ki adott, 214/682 nyt. szá mú „Út mu ta tó a szol gá la ti köny -
vek és a fõ nök sé gi ki ad vá nyok ki dol go zói mun ká i hoz és
ki adá sá hoz” cí mû ki ad vá nyát az MH GEOSZ 2008. szep -
tem ber 30-ig át dol goz za.

8.  §

(1) Ezen uta sí tás hatályba lépésével egy ide jû leg az Ut.
3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3.  § A ki adás – ezen uta sí tás al kal ma zá sa szem pont já -
ból – ma gá ban fog lal ja a szol gá la ti köny ve ken és a fõ nök -
sé gi ki ad vá nyo kon – a nyom dai mun ká la tok ki vé te lé vel –
vég zen dõ va la mennyi mun ka fo lya ma tot, azok meg ter ve -
zé sé tõl tá ro lá sá ig.”

(2) Az Ut.
a) 4.  § (2) be kez dé sé ben az „MH Sza bály zat ki a dó In té -

zet és Köz pon ti Nyom da (a továb biak ban: In té zet)” szö -
veg rész he lyé be az „MH Geo in for má ci ós Szol gá lat
(a továb biak ban: Szol gá lat)”;

b) 4.  § (3) be kez dé sé ben, 5.  § (2) be kez dé se c) pont -
jának el sõ és má so dik mon da tá ban, 6.  § (2) és (3) be kez dé -
se i ben, 10.  § (4) be kez dé sé ben, 12.  § (1) és (5) be kez dé se i -
ben, 13.  §-ában, 17.  § (1) be kez dé sé ben „az In té zet” szö -
veg rész he lyé be „a Szol gá lat”;

c) 5.  § (2) be kez dé sé nek a) pont já ban, 7.  § (1), (4),
(8) be kez dé se i ben, 8.  § (1) be kez dé se i ben, 11.  § (2) be kez -
dé sé nek má so dik és har ma dik mon da tá ban, 12.  § (2) be -
kez dé sé nek a) pont já ban és (3) be kez dé sé ben, 17.  § (5) be -
kez dé sé ben az „In té zet pa rancs no ka” szö veg rész he lyé be
az „MH geo in for má ci ós szol gá lat fõ nök”;

d) 5.  § (2) be kez dé sé ben, 7.  § (6) be kez dé sé nek b) pont -
já ban, 12.  § (5) be kez dé sé ben, 15.  § (4) be kez dé sé ben „az
In té zet hez” szö veg rész he lyé be „a Szol gá lat hoz”;

e) 6.  § (2) be kez dé sé ben „az In té zet tel” szö veg rész he -
lyé be „a Szol gá lat tal”;

f) 9.  § (3) be kez dé sé ben, 14.  § (2) be kez dé sé ben, 15.  §
(1) be kez dé sé ben „az In té zet nek” szö veg rész he lyé be „a
Szol gá lat nak”;

g) 9.  § (4) be kez dé sé ben „az In té ze ten” szö veg rész he -
lyé be „a Szol gá la ton”;

h) 12.  § (6) be kez dé sé ben az „In té zet pa rancs no ká tól”
szö veg rész he lyé be az „MH geo in for má ci ós szol gá lat fõ -
nök tõl”
szö veg rész lép.

(3) Az Ut. 5.  § (2) be kez dé se fel ve ze tõ mon da ta és
a) pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„(2) A ki adá si terv össze ál lí tá sá hoz a ja vas la to kat a ki -
adás ra jo go sul tak a tárgy évet meg elõ zõ év ben jú li us 20-ig
meg kül dik a Szol gá lat hoz.

a) A szol gá lat fõ nök a ja vas la tok alap ján ál lít ja össze a
ki adá si ter vet – a ter ve zett költ ség ve tés függ vé nyé ben,
leg ké sõbb szep tem ber 20-ig –, ame lyet a hon vé del mi mi -
nisz ter hagy jó vá.”

(4) Az Ut. 8.  § (3) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del -
ke zés lép:

„(3) A ki je lölt sze mé lyek kel az el vég zen dõ mun ká ra a
szol gá la ti, köz szol gá la ti, köz al kal ma zot ti jog vi szo nyon
kí vü li te vé keny sé gek dí ja zá sá ról  szóló HM uta sí tás sze rin -
ti szer zõ dést kell köt ni, ame lyet az MH geo in for má ci ós
szol gá lat fõ nök köt meg a mun ka meg kez dé se elõtt.”

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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ORTT-KÖZ LE MÉ NYEK, SZABÁLYZATOK

Az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let
köz le mé nyei

I.

Az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let (to váb bi ak -
ban: Tes tü let) tá jé koz tat ja az ér de kel te ket, hogy a rá di ó -
zás ról és te le ví zi ó zás ról szó ló 1996. évi I. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Rttv.) 102. § (5) be kez dé se alap ján pá lyá za ti
fel hí vást je len te tett meg a Kul tu rá lis Köz löny 2007/5. szá -
má ban az Eger 106,9 MHz he lyi rá di ós mûsor-szol gál ta -
tási  jo go sult ság te kin te té ben.

A meg hir de tett jo go sult ság ra az aláb bi pá lyá zók tól ér -
kez tek pá lyá za ti aján la tok:

– Ad ver tum Kft.,
– Hang for rás Kft.,
– Med we Mé dia Kft.,
– Rá dió Ju ven tus Mû sor szol gál ta tó Zrt.

Az Ál ta lá nos Pá lyá za ti fel té te lek (a to váb bi ak ban: ÁPF) 
67. pont ja elõ ír ja a Tes tü let szá má ra a pá lyá za ti aján la tok
el bí rá lá sát kö ve tõ en az ér té ke lés ered mé nyé nek in do ko lá -
sát, amely ben fel kell tün tet ni a pá lyá zat cél ját, jel le gét,
tár gyát, va la mint a pá lyá za ti fel hí vás köz zé té te lé re vo nat -
ko zó ada to kat, a le bo nyo lí tás rö vid is mer te té sét, a be ér ke -
zett aján la tok szá mát, az aján lat te võk fon to sabb ada ta it, az 
aján la tok lé nye ges tar tal mát, a fõbb bí rá la ti szem pon to kat, 
va la mint a pá lyá zat ered mé nyé nek meg ál la pí tá sá ra vo nat -
ko zó indokokat.

A Tes tü let a Pá lyá za ti fel hí vás 6.1. pont ja alap ján be -
nyúj tott aján la tok ér vé nyes sé gét a Pá lyá za ti fel hí vás
6.2. pont ja sze rint meg vizs gál ta.

Az Ad ver tum Kft. pá lyá za ti aján la tát a Tes tü let az
1334/2007. (VI. 6.) szá mú ha tá ro za tá val ala ki lag ér vény -
te len né nyil vá ní tot ta és vissza uta sí tot ta.

A Hang for rás Kft. pá lyá za ti aján la tát a Tes tü let
1335/2007. (VI. 6.) szá mú ha tá ro za tá val ala ki lag ér vény -
te len né nyil vá ní tot ta és vissza uta sí tot ta.

A Rá dió Ju ven tus Zrt. pá lyá za ti aján la tát a Tes tü let
1337/2007. (VI. 6.) szá mú ha tá ro za tá val ala ki lag ér vény -
te len né nyil vá ní tot ta és vissza uta sí tot ta.

A Tes tü let ala ki lag ér vé nyes nek nyil vá ní tot ta a Med we
Mé dia Kft. pá lyá za ti aján la tát.

Az Rttv. 100. § (1) pont ja alap ján „He lyi mû sor szol gál -
ta tás ra vo nat ko zó pá lyá zat ese tén, ha egyet len pá lyá zó fe -
lel meg a tör vé nyes, il let ve pá lyá za ti kö ve tel mé nyek nek, a
Tes tü let meg kö ti a mû sor-szol gál ta tá si szer zõ dést.”

A Tes tü let 1814/2007. (VII. 18.) szá mú ha tá ro za tá val az 
Eger 106,9 MHz he lyi rá di ós mû sor-szol gál ta tá si  jo go -
sult ság te kin te té ben a Med we Mé dia Kft.-t nyer tes sé nyil -
vá ní tot ta.

* * *

II.

Az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let tá jé koz tat ja az
ér de kel te ket, hogy a Kul tu rá lis Köz löny 2007. jú ni us 14.
nap ján meg je lent 11. szá má ban köz zé tett – Bu da pest
92,9 MHz – pá lyá za ti fel hí vás ra 2007. jú li us 24-ei be adá si
ha tár na pon az aláb bi pá lyá za ti aján la tok ér kez tek.

Pá lyá zó ne ve Pá lyá zó cí me

Rá dió Uni ver zum Kon zor ci um 1172 Bu da pest,
III. u. 21.

Ret ro Rá dió Kon zor ci um 1026 Bu da pest,
Pá zsit u. 11.

Ma gyar Ka to li kus Rá dió Ala pít vány 3300 Eger,
Szé che nyi u. 1.

Hel ló Unió Kon zor ci um 1142 Bu da pest,
Írott kõ u. 14.

Oxy gen Rá dió Kft. Kon zor ci um 1027 Bu da pest,
Hor vát u. 14–24.

M-ér ték Kft. 1138 Bu da pest,
To mo ri út 33.

JMPo int Ala pít vány 1012 Bu da pest,
At ti la út 121.

Li be rá tor Rá dió Kon zor ci um 3300 Eger,
Egész ség ház út 27.

SYD-SATELITTE Kft. 1142 Bu da pest,
Sár rét park 2.

Glob be rin Kft. 1154 Bu da pest,
Arany J. u. 114.

Hun ga ri an Pic tu res Sys tem Gro up Kft. 1015 Bu da pest,
Ma gas u. 5.

* * *

III.

A „Kur ca-Völ gye” Egye sü let
köz mû sor-szol gál ta tó mû sor-szol gál ta tá si sza bály za ta

Az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let tá jé koz tat ja az
ér de kel te ket, hogy az 1620/2007. (VII. 11.) szá mú ha tá ro -
za tá val köz mû sor-szol gál ta tó vá nyil vá ní tot ta a „Kur -
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ca-Völ gye” Egye sü let (6635 Szeg vár, Ró zsa u. 5.) ve ze té -
kes mû sor szol gál ta tót, amely nek mû sor-szol gál ta tá si sza -
bály za tát alább kö zöl jük.

A „Kur ca-Völ gye” Egye sü let mû sor-szol gál ta tá si
sza bály za ta a Kur ca TV mû sor szol gál ta tás ra

1. Alap el vek

1.1. Kur ca-Völ gye Egye sü let (szék he lye: 6635 Szeg -
vár, Ró zsa u. 5. a to váb bi ak ban: Kur ca TV kép vi se le té ben
Gé mes Lász ló) az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let -
hez tör tént be je len tés alap ján mû sor szol gál ta tást vé gez
Szeg vá ron a he lyi ká bel te le ví zi ós rend sze ren.

1.2. A te vé keny sé gét a rá di ó zás ról és a te le ví zi ó zás ról
szó ló 1996. évi I. tör vény (a to váb bi ak ban: Rttv.), a be je -
len tés ben fog lal tak és a je len Mû sor-szol gál ta tá si sza bály -
zat (a to váb bi ak ban: sza bály zat) alap ján köz mû sor-szol -
gál ta tó ként foly tat ja. A Kur ca TV a köz mû sor-szol gál ta tás 
tör vé nyes és szak mai fel té te le i nek ér vény re jut ta tá sá ról je -
len sza bály zat ban ren del ke zik.

1.3. Je len sza bály zat kö te le zõ tar ta lom mal bír a Kur ca
TV min den mun ka vég zé sé re (tar ta lom szol gál ta tó te vé -
keny ség re) irá nyu ló, bár mely, a Kur ca TV-vel jog vi szony -
ban ál ló al kal ma zott já ra (fog lal koz ta tott já ra) néz ve. A sza -
bály zat a fog lal koz ta tá si jog vi szony, így kü lö nö sen: a je -
len mû sor szol gál ta tó nál mun ka vi szony, a Pol gá ri tör vény -
könyv alap ján ki ala kí tott meg bí zá si, vál lal ko zá si jog vi -
szony – lé te sí té se cél já ból meg kö tött bár mely szer zõ dés
része.

2. Ál ta lá nos sza bá lyok

2.1. Je len sza bály zat az Rttv. 2. § (Ér tel me zõ ren del ke -
zé sek) alatt fel so rolt for gal mi meg ha tá ro zá sa it hasz nál ja.

2.2. A Kur ca TV mû sor szol gál ta tá sa so rán kü lö nös fi -
gyel met for dít az Rttv. 1. Cím (Alap el vek 3. §, 4. §, 5. §)
alatt fel so rolt ma ra dék ta lan tel je sü lé sé re.

2.3. A Kur ca TV su gár zá sa so rán köz szol gá la ti mû sor -
szá mo kat a fõ mû sor idõ ben leg alább 60 perc ben szol -
gáltat.

2.4. A rek lám tény ál lí tá sa i ért – a tu da tos fél re ve ze tés ki -
vé te lé vel – a Kur ca TV fe le lõs ség gel nem tar to zik. Lel ki -
is me re ti, il le tõ leg vi lág né ze ti meg gyõ zõ dést rek lám út ján
a Kur ca TV nem ter jeszt, nem ze ti ün ne pek ese mé nye i rõl,
val lá si és egy há zi szer tar tá sok ról ké szí tett mû sor szá mok
köz lé sét köz vet le nül meg elõ zõ en és azt kö ve tõ en rek lá mot 
nem kö zöl. A Kur ca TV bur kolt, il let ve tu da to san nem ész -
lel he tõ rek lá mot nem közöl.

2.5. A Kur ca TV vá lasz tá si idõ szak ban az or szág gyû lé si 
kép vi se lõk és pol gár mes ter-vá lasz tás ról, to váb bá a ki -
sebb sé gi ön kor mány za tok vá lasz tá sá ról és a tár sa da lom -
biz to sí tá si ön kor mány za tok vá lasz tá sá ról szó ló té nyek
sza bá lyai sze rint tesz köz zé po li ti kai hir de tést a mû sor -
szol gál ta tás ban. Vá lasz tá si idõ sza kon kí vü li po li ti kai hir -
de tést ki zá ró lag a már el ren delt nép sza va zás sal össze füg -
gés ben közöl.

2.6. A rek lám, a köz ér de kû köz le mény, a jó té kony sá gi
fel hí vás és po li ti kai hir de tés köz zé té te lé nek meg ren delt je,
to váb bá az, aki nek ezek köz zé té te lé nek ér de ke fû zõ dik, a
Kur ca TV fe le lõs sé gét vagy sza bad sá gát érin tõ mó don
nem be fo lyá sol hat ja a mû sor tar tal mát vagy – az idõ pont
ki vé te lé vel – a mû sor szám idõ be li el he lye zé sét. A Kur ca
TV a köz ér de kû köz le mény, a jó té kony sá gi fel hí vás és po -
li ti kai hir de tés tar ta lmá ért fe le lõs ség gel nem tartozik.

2.7. A Kur ca TV nem tesz köz zé do hány árut, fegy vert,
lõ szert, rob ba nó anya got, ki zá ró lag or vo si ren del vény re
igény be ve he tõ gyógy szert, to váb bá gyó gyá sza ti el já rást
és al ko hol tar tal mú italt nép sze rû sí tõ, is mer te tõ rek lá mot.
A Kur ca TV mû sor szá mát nem tá mo gat hat ja a fõ te vé -
keny sé ge sze rint al ko hol tar tal mú ital elõ ál lí tó ja vagy for -
gal ma zó ja.

2.8. A rek lám nem szó lít hat fel köz vet len for má ban kis -
ko rú a kat, hogy szü le i ket vagy más fel nõt te ket já té kok, il -
let ve más áru vagy szol gál ta tás vá sár lá sá ra vagy igény be -
vé te lé re ösz tö nöz ze nek. A rek lám a já ték tény le ges ter mé -
sze tét és le he tõ sé ge it il le tõ en nem le het fél re ve zetõ. A rek -
lám nem mu tat hat gye re ke ket erõ sza kos hely zet ben, és
nem buz dít hat erõ szak ra. A kisko rú ak nak szó ló rek lám
nem épít het a szü lõk vagy ta ná rok irán ti bi za lom ra.

2.9. Rek lá mot, köz ér de kû köz le ményt, jó té kony sá gi
fel hí vást, po li ti kai hir de tést a Kur ca TV a jel le gé nek a köz -
zé té te lét köz vet le nül meg elõ zõ és azt kö ve tõ meg ne ve zés -
sel, to váb bá egyéb mû sor szá mok tól op ti kai vagy fel is mer -
he tõ en, el kü lö nít ve tesz köz zé. Az Rttv. 2. § 16. pont já nak
a) al pont ja sze rin ti köz ér de kû köz le mény köz zé té te lé ért a
Kur ca TV el len szol gál ta tást nem kér. A köz ér de kû köz le -
mény idõ tar ta ma a két per cet nem ha lad hat ja meg – a kor -
lá to zás nem vo nat ko zik az Rttv. 137. § sze rin ti köz ér de kû
köz le mény re.

2.10. A mû sor szám tá mo ga tó ját, a köz zé té telt köz vet le -
nül meg elõ zõ en vagy azt kö ve tõ en meg kell ne vez ni. Tá -
mo ga tott mû sor szám nem hív hat fel és nem be fo lyá sol hat
a tá mo ga tó vagy az ál ta la meg ha tá ro zott har ma dik sze -
mély üz le ti te vé keny sé gé nek igény be vé te lé re, il le tõ leg az
at tól va ló tar tóz ko dás ra. A tá mo ga tó a mû sor szol gál ta tó
fe le lõs sé gét, il let ve sza bad sá gát érin tõ mó don a mû sor
vagy a tá mo ga tott mû sor szám tar tal mát vagy mû sor be li el -
he lye zé sét – az idõ pont ki vi te lé vel – nem befolyá sol hatja.

A Kur ca TV nem tesz köz zé – a mû sor elõ ze tes ki vé te -
lé vel – olyan mû sor szá mot, amely ben a mû sor szám tá mo -
ga tó já nak véd je gye, meg kü lön böz te tõ jel zé se, jel sza va
meg je le nik. A po li ti kai mû sor szám nem tá mo gat ha tó.
A ki zá ró lag áru- vagy szol gál ta tás meg ren de lés re sza ko -
so dott mû sor szol gál ta tás ra e pont – az elõ zõ mon dat ban
fog lal tak ki vé te lé vel – nem al kal maz ha tó. Nem tá mo gat -
hat mû sor szá mot párt, po li ti kai moz ga lom, va la mint az a
vál lal ko zás, amely – fõ te vé keny sé ge sze rint – e sza bály -
zat sze rint nem rek lá moz ha tó ter mé ket ál lít elõ, nagy ke -
res ke del mi for ga lom ban ér té ke sít, il le tõ leg ilyen ter mé -
kek kel kap cso la tos szol gál ta tást nyújt. Ez a ti la lom nem
vo nat ko zik a gyógy szer ter mék, il let ve gyó gyá sza ti el já -
rás te kin te té ben érin tett vál lal ko zás ne ve és véd je gye
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köz lé sé hez kö tött tá mo ga tás ra. A tá mo ga tó meg ne ve zé -
sé ben – fel tün te tett ne vé ben – párt ne ve, jel sza va, emb lé -
má ja nem sze re pel het.

2.11. A Kur ca TV kü lö nö sen kö te les a nem zet, a nem ze -
ti, az et ni kai, a nyel vi és más ki sebb sé gek mél tó sá gát és
alap ve tõ ér de ke it tisz te let ben tar ta ni, nem sért he ti más
nem ze tek mél tó sá gát. A Kur ca TV biz to sít ja a mû sor szá -
mok és a né ze tek sok szí nû sé gét, a ki sebb sé gi ál lás pon tok -
nak a meg je le ní té sét, a mû sor szá mok vál to za tos sá gá val
gon dos ko dik a né zõk szé les kö re, il let ve a mi nél több cso -
port ja ér dek lõ dé sé nek szín vo na las ki elé gí té sé rõl. A Kur ca 
TV kü lö nös fi gyel met for dít az egye te mes és a nem ze ti
kul tu rá lis örök ség ér té ke i nek ápo lá sá ra, a kul tu rá lis sok -
szí nû ség ér vé nye sü lé sé re, a val lá si és egy há zi, to váb bá a
nem ze ti, et ni kai és más ki sebb sé gi kul tú rák ér té ke i nek
meg je le ní té sé re, az élet ko ruk, szel le mi és lel ki ál la po tuk,
tár sa dal mi kö rül mé nye ik kö vet kez té ben sú lyo san hát rá -
nyos hely ze tû cso por tok szá má ra fon tos in for má ci ók el ér -
he tõ vé té te lé rõl, kü lö nös te kin tet tel a gyer me ki jo go kat is -
mer te tõ, a mû so rok fõ mû sor idõ ben tör té nõ bemu ta tá sá ra,
az or szág kü lön bö zõ te rü le te i nek tár sa dal mi, gaz da sá gi,
kul tu rá lis éle tét meg je le ní tõ mûsorszámok bemu ta tá sára.

2.12. A rek lám idõ tar ta ma egyet len – bár mi ként szá mí -
tott – mû sor órá ban sem ha lad hat ja meg a 6 per cet. Al ko -
hol tar tal mú ital nem rek lá moz ha tó. Az erõ szak ön cé lú al -
kal ma zá sát kö ve ten dõ ma ga tar tá si min ta ként be mu ta tó, il -
le tõ leg a sze xu a li tást ön cé lú an áb rá zo ló mû sor szá mot ti los 
köz zé ten ni.

2.13. Csak az aláb bi mû sor szá mok tá mo gat ha tók: val lá -
si és egy há zi tar tal mú mû sor szá mok, mû vé sze ti és kul tu rá -
lis ese mé nye ket be mu ta tó, köz ve tí tõ mû sor szá mok, a
nem ze ti és az et ni kai ki sebb sé gi anya nyel vû, il let ve a
nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek éle tét, kul tú rá ját be mu ta tó
mû sor szá mok, az élet ko ruk, tes ti, szel le mi vagy lel ki ál la -
po tuk, tár sa dal mi kö rül mé nye ik kö vet kez té ben sú lyo san
hát rá nyos hely zet ben lé võ cso por tok szá má ra ké szí tett
mû sor szá mok.

A rend sze re sen sze rep lõ bel sõ és kül sõ mun ka tár sak
– mun ka vég zé sük re irá nyu ló jog vi szo nyuk tól füg get len –
sem kép ben, sem hang ban nem je len het nek meg mû sor -
szol gál ta tó nál rek lám ban, il let ve po li ti kai hir de tés ben.

Az erõ szak ön cé lú al kal ma zá sát kö ve ten dõ ma gatart ási
min ta ként be mu ta tó, il let ve a sze xu a li tást ön cé lú an áb rá -
zo ló mû sor szá mot köz zé ten ni ti los.

3. A pár tok tól és po li ti kai moz gal mak tól va ló füg get len -
ség el vei és biz to sí té kai

3.1. A Kur ca TV ezen sza bály zat sze rin ti köz mû -
sor-szol gál ta tói te vé keny sé gét a po li ti kai pár tok tól és
moz gal mak tól füg get le nül foly tat ja, a Ma gyar Köz tár sa -
ság al kot má nyá ban fog lalt, a vé le mény nyil vá ní tás és a saj -
tó sza bad ság ra vo nat ko zó ga ran ci ák alap ján.

3.2. A pár tok és a po li ti kai moz gal mak te vé keny sé gé rõl
és el ve i rõl a mû sor szol gál ta tó fo lya ma to san tá jé koz ta tást
ad úgy, hogy a tá jé koz ta tás ob jek tív, tárgy sze rû, ki egyen -
sú lyo zott és pár tat lan le gyen. An nak ke re té ben az el té rõ

ál lás pon to kat meg kell vi lá gí ta ni, és le he tõ sé get kell ad ni
ar ra, hogy a né zõ a vé le mé nye ket össze ha son lít sa. A mû -
sor szol gál ta tó nem kö te lez he tõ ar ra, hogy a po li ti kai pár -
tok nak és moz gal mak nak a mû so rok ban szám sze rû en is
(má sod perc ben) egyen lõ meg je le né si le he tõ sé get bizto -
sítson.

3.3. A po li ti kai pár tok és moz gal mak sem köz vet ve,
sem köz vet le nül nem be fo lyá sol hat ják sem ma guk, sem
más ha son ló szer ve ze tek meg je le ní té sé nek kö rül mé nye it.

3.4. A mû sor szol gál ta tó po li ti kai hir de tést az or szág -
gyû lé si, il let ve az ön kor mány za ti vá lasz tá sok, to váb bá az
el ren delt nép sza va zás ide jén kí vül nem tesz köz zé. A po li -
ti kai hir de té sek köz zé té te lé nek sza bá lya i ra néz ve a mû sor -
szol gál ta tót csak a jog sza bá lyok elõ írá sai kö te le zik.

3.5. A mû sor szol gál ta tó nem ké szít olyan mû sor szá mot, 
amely egyet len po li ti kai párt vagy moz ga lom né ze te it nép -
sze rû sí ti, to váb bá nem to bo roz hat po li ti kai párt vagy moz -
ga lom ren dez vé nye in va ló rész vé tel re.

3.6. A mû sor szol gál ta tó az ál ta la meg vá lasz tott for má -
ban sze re pel tet he ti a he lyi vagy or szá gos po li ti kai köz élet
ér dek lõ dé sé re szá mot tar tó sze mé lyi sé ge it, azon ban eb ben 
az eset ben sem vál hat a mû sor fo lyam egyet len po li ti kai
vagy esz mei né zet rend ki fe je zõ dé sé vé.

3.7. A mû sor szol gál ta tó sem po li ti kai párt tól és moz ga -
lom tól, sem köz pon ti vagy he lyi ál lam ha tal mi vagy ál lam -
igaz ga tá si szerv tõl, sem azok tiszt ség vi se lõ i tõl köz vet len
vagy köz ve tett olyan uta sí tást nem fo gat hat el, amely a
mû sor szol gál ta tást vagy a mû sor szá mok tar tal má ra, ide jé -
re, mû sor kör nye ze té re, idõ tar ta má ra, to váb bá a szer kesz -
tés egyéb el ve i re vo nat koz nék.

4. A hí rek, idõ sze rû po li ti kai mû so rok sok ol da lú sá gá -
nak és ki egyen sú lyo zott sá gá nak, a vi ta tott kér dé sek is mer -
te té sé nek, a vé le mé nyek, né ze tek sok fé le sé gé nek be mu ta -
tá sá ra vo nat ko zó el vek

4.1. A mû sor szol gál ta tó kö te les gon dos kod ni ar ról,
hogy a köz vé le ményt fog lal koz ta tó, a köz ér dek lõ dés re
szá mot tar tó vagy a vi ta tott kér dé sek ben min den lé nye ges,
a he lyi köz élet szem pont já ból be fo lyá so ló vé le mény meg -
is mer he tõ le gyen.

4.2. A hí rek ben, il let ve po li ti kai mû so rok ban a véle -
mények ki nyil vá ní tá sá nak jo gát csak a mû sor idõ tar ta ma
kor lá toz hat ja, de az is csak az ará nyos ság szem pont jai
alap ján.

4.3. A mû sor szol gá lat kö te les ar ra, hogy a né zõ vé le mé -
nyé nek ki ala kí tá sá hoz szük sé ges min den lé nye ges in for -
má ci ót és vé le ményt meg je le nít sen. 

4.4. A mû sor szol gál ta tó tö rek szik ar ra, hogy a hí rek ben, 
il let ve a po li ti kai mû so rok ban a he lyi köz éle tet meg ha tá ro -
zó tár sa dal mi cso por tok vé le mé nye he lyet kap jon.

4.5. A mû sor köz zé té te lé nek nem aka dály, ha va la mely
ál lás pont kép vi se le té re ob jek tív vagy szub jek tív ok ból
nincs le he tõ ség. Eb ben az eset ben az aka dály oká ról a mû -
sor szol gál ta tó a né zõt tá jé koz tat ni kö te les.
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4.6. A hír-, il let ve a po li ti kai mû sor ban meg je le nõ in for -
má ci ók for rá sát a mû sor szol gál ta tó el len õr zi, és ahol szük -
sé ges, meg je lö li. Ha több in for má ció el len té tes tar ta lom -
mal áll ren del ke zés re, azok kö zül leg alább két, egy más tól
füg get len hír for rás ból szár ma zó in for má ci ót kell köz zé -
ten ni az el lent mon dás ra tör té nõ egy ér tel mû figyelem -
felhívás mel lett.

4.7. A kü lön bö zõ vé le mé nyek meg szó lal ta tá sa kor a mû -
sor szol gál ta tó a vé le mény nyil vá ní tás hoz fû zõ dõ al kot má -
nyos jog el vei sze rint le he tõ sé get ad ar ra, hogy a meg szó -
la ló ál lás pont ját is mer tes se. Ez azon ban nem jár hat a sze -
mé lyi ség hez fû zõ dõ jo gok sé rel mé vel, meg fo gal ma zás ban 
pe dig nem le het dur va, il let ve al kal mas ar ra, hogy más be -
csü le tét vagy jó hír ne vét sért se. Ha ez – kü lö nö sen élõ mû -
sor ban – még is elõ for dul na, a mû sor szer kesz tõ nek ha la -
dék ta la nul kö zöl nie kell, hogy ez a meg szó la ló, nem pe dig
a mû sor szol gál ta tó ál lás pont ja.

4.8. Hír- és po li ti kai mû so rok ban a mû sor ve ze tõ sa ját
párt po li ti kai kö tõ dé sét nem je le nít he ti meg, sa ját vé le mé -
nyét az el hang zott ál lás pon tok mel lett vagy el len nem is -
mer tet he ti.

4.9. Bár mely ál lás fog la lás vagy vé le mény a szer kesz tés
so rán nem vál toz hat meg úgy, hogy el lent mon dás ban áll -
jon a meg kér de zett ál lás pont já val.

4.10. Ha a hír- vagy po li ti kai mû sor ban tar tal mi vagy
tár gyi té ve dés hang zott el, azt a le he tõ leg ha ma rabb ki kell
ja ví ta nia né zõ fi gyel mé nek er re tör té nõ egy ér tel mû fel hí -
vá sa mel lett.

4.11. Po li ti kai mû sor ban a mû sor ve ze tõ nek tö re ked nie
kell ar ra, hogy a részt ve võk egy más em be ri mél tó sá gá nak
tisz te let ben tar tá sá val fejt sék ki vé le mé nyü ket.

4.12. Hely re iga zí tást, il let ve ki fo gást le het köz zé ten ni
az érin tett ké rel mé re, il let ve kö te le zõ a köz zé té tel ak kor,
ha ezt jog erõs bí rói íté let vagy a Pa nasz bi zott ság határo -
zata elõ ír ja.

5. Az anya nyel vi kul tú ra ápo lá sá nak kö ve tel mé nyei

5.1. A sza bály zat elõ írá sa i nak al kal ma zá sa so rán a mû -
sor szol gál ta tó kö te les a ma gyar nyelv he lyes és pon tos
hasz ná lat ra, ke rül ve az anya nyel vet ron tó for du la tok, a
ma gya rul is ki fe jez he tõ ide gen sza vak in do ko lat lan és
gya ko ri hasz ná la tát. Ide gen ne vek és sza vak hasz ná la ta kor 
a mû sor szol gál ta tó az adott nyelv fo ne ti kai és ki ej té si sza -
bá lya it ve szik fi gye lem be, ki vé ve, ha a hasz nált név vagy
ki fe je zés ma gya ros ki ej tés sel ke rült a köz tu dat ba.

5.2. A mû sor ve ze tõk nek fi gyel met kell for dí ta ni uk ar ra, 
hogy a meg szó la ló kat – sze mé lyük sé rel me nél kül – a ma -
gyar nyelv he lyes hasz ná la tá ra kész tes sék.

5.3. A mû sor szol gál ta tó kö te les ke rül ni a dur va, a trá -
gár, il let ve a sze mé rem sér tõ ki fe je zé sek al kal ma zá sát.
Ezek hasz ná la tá ra csak ak kor ke rül het sor, ha a mû sor té -
má ja vagy mon da ni va ló ja in do kol ja, és a he lyet te al kal ma -
zott hang jel zés e té má val vagy mon da ni va ló val nem har -
mo ni kus ha tást ered mé nyez ne.

6. A nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek kul tú rá ja, éle tük be -
mu ta tá sá nak kö ve tel mé nyei 

6.1. A mû sor szol gál ta tó – az er re szol gá ló spe ci á lis mû -
so ron kí vül is – e sza bály zat elõ írá sa i nak meg fe le lõ en sok
sok ol da lú an és tár gyi la go san mu tat ja be a nem ze ti és et ni -
kai ki sebb sé gek éle tét, kul tú rá ját és ha gyo má nyát. En nek
so rán a mû sor szol gál ta tó nem ad hat helyt a nem ze ti és et -
ni kai ki sebb sé gek re vo nat ko zó, a köz gon dol ko dás ban ki -
ala kult ne ga tív szte re o tí pi ák nak.

6.2. A nem ze ti és et ni kai ki sebb ség hez tar to zó sze mé -
lye ket a tár sa dal mi élet kü lön bö zõ meg nyil vá nu lá sa i ban
kell be mu tat ni, és tar tóz kod ni kell at tól, hogy a meg je le ní -
tés egy ol da lú le gyen, il let ve hogy csak a ki sebb ség ha gyo -
má nyo san el fo ga dott sze re pe i ben tör tén jék.

6.3. A nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek be mu ta tá sa kor fi -
gyel met kell for dí ta ni ar ra, hogy ha gyo má nya ik, kul tú rá -
juk és mû vé sze tük be mu ta tá sa meg fe le lõ súllyal kife je -
zésre jus son.

6.4. A nem ze ti és et ni kai ki sebb ség hez tar to zó sze mé -
lyek nek ak kor is jo ga van sa ját nyel vén meg szó lal ni, ha a
ma gyar nyel vet egyéb ként ér ti és be szé li. Eb ben az eset -
ben a mû sor szol gál ta tó kö te le zett sé ge a tol má cso lás biz to -
sí tá sa.

7. A kul tu rá lis, tu do má nyos, vi lág né ze ti és val lá si sok fé -
le ség tár gyi la gos be mu ta tá sa

7.1. A mû sor szol gál ta tó kul tu rá lis mû so ra i ban tö rek szik 
ar ra, hogy be mu tas sa a nem ze ti és egye te mes mû vé szet ér -
té ke it, va la mennyi né zõi ré teg ér dek lõ dé sé nek figye lem -
bevételével.

7.2. A mû sor szol gál ta tó mû so ra i ban nép sze rû sí ti a mû -
vé sze ti al ko tá so kat és elõ se gí ti azok be fo ga dá sát. A mû -
sor szol gál ta tó a kul tu rá lis ér té kek ter jesz té sét úgy vég zi,
hogy meg kü lön böz te tést vagy ki zá ró la gos sá got nem al -
kal maz va, a né zõt a kul tu rá lis ér ték fon tos sá gá nak el is me -
ré sé hez se gít se hozzá.

7.3. Tu do má nyos mû sor nem szol gál tat ha tó a né zõ
egész sé gi ál la po tá nak köz vet len be fo lyá so lá sa cél já ból, il -
let ve a cél ra mód sze rek és esz kö zök nem ajánl ha tók.

7.4. A mû sor szol gál ta tó fe le lõs azért, hogy vi lág né ze ti,
il let ve val lá si meg gyõ zõ dé sét sér tõ né ze tek a mû sor ban ne
han goz has sa nak el.

7.5. A mû sor szol gál ta tó kö te les a vi lág né ze ti és val lá si
kér dé sek ben el fo gult ság tól men te sen áb rá zol ni a vi lág né -
ze tek re és val lá sok ra vo nat ko zó né ze te ket. A mû sor szol -
gál ta tó mû so rá ban vi lág né ze ti vagy val lá si pro pa gan da
nem foly tat ha tó.

7.6. A vi lág né ze ti, il let ve val lá si mû sor po li ti kai né ze tek 
nép sze rû sí té sé re nem szol gál hat, és nem irá nyul hat más
vi lág né zet vagy val lás el len.

7.7. A szer tar tá sok tar tal má ért a mû sor szol gál ta tó nem
tar to zik fe le lõs ség gel. A szer tar tá sok és más egy há zi ese -
mé nyek köz ve tí té se mû sor kör nye ze té nek ki ala kí tá sa kor
fi gye lem be kell ven nie a val lá sos em ber ér zel me it és a hit -
élet mél tó sá gát.
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8. A meg kü lön böz te tõ jel zés sel el lá tott mû sor szá mok
köz zé té te le

8.1. A sza bály zat aláb bi meg ha tá ro zá sai sze rint a Kur ca
TV mû sor szol gál ta tó a kö vet ke zõ mû sor szá mo kat lát ja el
meg kü lön böz te tõ jel zés sel és szö ve ges fel ve ze tés sel:

– rek lá mok,

– köz ér de kû köz le mé nyek és jó té kony sá gi fel hí vás,

– po li ti kai és vá lasz tá si hir de té sek,

– kis ko rú ak szá má ra nem aján lott mû so rok,

– tá mo ga tott mû sor szá mok,

– val lá si és vi lág né ze ti mû so rok.

8.2. A rek lá mot a mû sor tól el kü lö ní tet ten, azo no sít ha tó
szig nál lal kell köz zé ten ni ak kor is, ha az be szél ge tés for -
má já ban hang zik el. A szig nál min den eset ben kü lön kon -
fe rá lás sal pó tol ha tó.

8.3. Köz ér de kû köz le mény és jó té kony sá gi fel hí vás
köz zé té te le ese tén min dig meg kell ne vez ni a köz zé te võ
szer ve zet, il let ve a köz le mény for rá sát. A jó té kony sá gi fel -
hí vás rek lá mo zás ra nem hasz nál ha tó.

8.4. A po li ti kai és vá lasz tá si hir de té se ket a mû sor tól el -
kü lö ní tet ten kell köz zé ten ni, meg je löl ve a köz zé té tel okát
(or szág gyû lé si vagy ön kor mány za ti kép vi se lõk válasz -
tása, nép sza va zás).

8.5. A kö zön ség fi gyel mét kü lön fel kell hív ni min den
olyan mû sor szám ra, amely a kis ko rú fej lõ dé sét hát rá nyo -
san be fo lyá sol hat ja. A tör vény ben e kör be utalt mû so ro -
kon kí vül a mû sor szol gál ta tó az ilyen mû sor szá mok kö rét
ma ga ha tá roz hat ja meg.

8.6. A tá mo ga tott mû sor szám tá mo ga tó ját a köz zé té telt
köz vet le nül meg elõ zõ en, vagy azt kö ve tõ en egy ér tel mû en
kell meg ne vez ni. A meg ne ve zés nem jár hat együtt a tá mo -
ga tó rek lám ja i val.

8.7. A val lá si vagy vi lág né ze ti mû sor szá mo kat köz vet -
le nül meg elõ zõ en és azt kö ve tõ en egy ér tel mû en tá jé koz -
tat ni kell a né zõt a mû sor jel le gé rõl. Szer tar tás vagy egy há -
zi ese mény köz ve tí té se kor meg kell ne vez ni a tar ta lo mért
fe le lõs egy há zat.

9. A kis ko rú ak ra vo nat ko zó ren del ke zé sek

9.1. A mû sor szol gál ta tó a kis ko rú ak szel le mi és er köl csi 
fej lõ dé sé re sú lyo san ár tal mas mû sor szá mo kat nem köz -
vetít.

9.2. A mû sor szol gál ta tó mû so ra i val igyek szik elõ se gí -
te ni a kis ko rú ak szel le mi, tár sa dal mi és er köl csi fej lõ dé sét, 
a vi lág meg is me ré sét és po zi tív ma ga tar tás min ták kiala -
kulását.

9.3. A mû sor szol gál ta tó vé di a kis ko rú ak sze mé lyi sé gi
jo ga it és em be ri mél tó sá gát. Ezen be lül a mû sor szol gál ta tó 
nem él vissza a kis ko rú ta pasz ta lat lan sá gá val és nem hasz -
nál ja ki azt, a kis ko rút nem hoz za ne vet sé ges hely zet be, és
nem te szi ki sem fi zi kai, sem lel ki meg pró bál ta tás nak.
Gyer mek ko rú sze mély a mû sor ban csak szü lõ je, tör vé nyes 
kép vi se lõ je vagy osz tály fõ nö ke jó vá ha gyá sá val szólal tat -
ható meg.

9.4. Kis ko rú ak szá má ra ké szült mû so rok ban dur va, sze -
mé rem sér tõ ki fe je zés, il let ve ká rom ko dás nem használ -
ható, még hang jel zés sel tör tént he lyet te sí tés sel sem.

10. Rek lám te vé keny ség, tá mo ga tás
10.1. A rek lám nem él het vissza a fo gyasz tó bi zal má val, 

nem hasz nál hat ja ki ta pasz ta lat lan sá gát vagy tudat lan -
ságát.

10.2. A rek lám nem kelt het fé lel met, nem di csér he ti fel
az erõ sza kos ma ga tar tást, az em be ri és ter mé sze ti kör nye -
zet ká ro sí tá sát, az ál la tok kín zá sát.

10.3. A rek lám nem iga zol hat hát rá nyos fa ji, val lá si
vagy nem be li meg kü lön böz te tést, áb rá zo lás mód ja nem
sért he ti az em be ri mél tó sá got.

10.4. A rek lám nem irá nyul hat nem kel lõ mennyi ség ben 
ren del ke zés re ál ló áru ra, szol gál ta tás ra.

10.5. A rek lám nem le het túl zó, nem ve zet he ti fél re, il -
let ve té veszt he ti meg a fo gyasz tót sem köz vet ve, sem köz -
vet le nül, kü lö nös te kin tet tel:

– ter mék, szol gál ta tás leg fon to sabb tu laj don sá ga i ra,
– áru ér té ké re és tény le ge sen fi ze ten dõ tel jes ár ra,
– a fi ze tés egyéb fel té te le i re,
– a szál lí tás ra, a cse ré re, a vissza vé tel re, a ja ví tás ra és

kar ban tar tás ra,
– a ga ran ci á lis fel té te lek re,
– a szer zõi jo gok ra és ipa ri tu laj do nok ra,
– a hi va ta los mi nõ sí tés re,
– a jó té kony sá gi cél ra for dí tan dó há nyad ra.
10.6. A rek lám nem él het vissza a mû sza ki és tu do má -

nyos ku ta tá si ered mé nyek kel. A rek lám nem tün tet het fel
tu do má nyo san meg ala po zott nak olyan ál lí tá so kat, me lyek
nem azok. A rek lám ban sze rep lõ sze mé lyek nem kelt het -
nek olyan kép ze tet, hogy a ter mé ket or vos ajánl ja.

10.7. Az össze ha son lí tá sok nak bi zo nyít ha tó té nyen kell
ala pul ni, me lyek füg get len for rás ból szár maz nak.

10.8. A rek lám nem ront hat ja más ter mék, cég vagy sze -
mély hi te lét.

10.9. A rek lám nem mu tat hat be olyan sze mélyt vagy tu -
laj do nát, aki er re elõ ze te sen nem adott en ge délyt.

10.10. A rek lám nem hasz nál hat ja jog ta la nul más cég,
vál la lat vagy in téz mény ne vét, hang ha tá sok kal azok kez -
dõ be tû it vagy go od will jét.

10.11. A rek lám nem má sol hat ja le más rek lá mok ál ta lá -
nos meg je le né sét vagy rész le te it olyan mó don, hogy fél re -
ve ze tõ le gyen.

10.12. A rek lám csak ma gyar nyel vû le het. Ez alól csak
a szlo gen, il let ve a rek lám dal ké pez ki vé telt, azon ban a
szlo gent ma gyar nyel ven is kö zöl ni kell.

10.13. A rek lám nem tar tal maz hat por nog ra fi kus szö ve -
get, il let ve nem szól hat ön cé lú an a sze xu a li tás ról. A rek -
lám nem hasz nál hat dur va vagy a köz íz lést sér tõ sza va kat
és ki fe je zé se ket.

10.14. Nem ze ti ün ne pek ese mé nye i rõl, il let ve egy há zi
szer tar tá sok ról ké szí tett mû sor szá mo kat meg elõ zõ en vagy 
azt kö ve tõ en rek lám nem kö zöl he tõ. Je len sza bály zat cél -
jai meg va ló su lá sa ér de ké ben a Kur ca TV fõ szer kesz tõ je

2007/36. szám H I V A T A L O S  É R T E S Í T Õ 2105



meg ha tá roz hat egyéb olyan mû sor szá mo kat és mûsor idõ -
ket is, ame lyek ben rek lám nem te he tõ köz zé.

10.15. A rek lám szer zõ dé se ket ma ga a mû sor szol gál ta -
tó, vagy az ez zel meg bí zott sze mély kö ti meg. Ha köz zé té -
tel után jut a mû sor szol gál ta tó tu do má sá ra, hogy a rek lá -
mot nem le he tett vol na köz ve tí te ni, kö te les ha la dék ta la nul
a rek lám köz ve tí té sét meg szün tet ni.

10.16. A mû sor tá mo ga tó ja nem be fo lyá sol hat ja a mû -
sor szám tar tal mát, il let ve el he lye zé sét.

10.17. A tá mo ga tót a mû sor szám elõtt és az után egy ér -
tel mû en meg kell ne vez ni. A meg ne ve zés rek lá mo zás ra
nem hasz nál ha tó fel.

11. A köz ér de kû köz le mé nyek köz zé té te le
11.1. A köz ér de kû köz le mé nyek for rá sát és hi te les sé gét

a mû sor szol gál ta tó el len õriz ni kö te les.
11.2. Ál la mi vagy he lyi ön kor mány za ti fel ada tot el lá tó

szer ve zet ál tal kö zöl ni kí vánt köz ér de kû köz le ményt a mû -
sor szol gál ta tó in gye ne sen te szi köz zé. Mél tány lást ér -
demlõ ok ese tén a ter mé sze tes sze mély ál tal köz zé ten ni kí -
vánt köz ér de kû köz le mény in gye nes.

11.3. A köz ér de kû cél tá mo ga tá sá ra irá nyu ló köz ér de kû 
köz le ményt a mû sor szol gál ta tó té rí tés el le né ben te szi köz -
zé. Té rí tés men tes köz ér de kû köz le mény csak il le té kes sze -
mély tõl és írás ban fo gad ha tó el.

11.4. A köz ér de kû köz le mény köz zé té te le vagy be mon -
dó ál tal tör tént fel ol va sás sal, vagy a tech ni kai elõ írá sok fi -
gye lem be vé te lé vel ké szí tett hang anyag le ját szá sá val tör -
tén het.

11.5. A köz ér de kû köz le ményt ha la dék ta la nul, az át vé -
te lé tõl szá mí tott el sõ mû sor szá mot meg elõ zõ en köz zé kell
ten ni, ha a köz zé té tel el ma ra dá sa az élet- és va gyon biz ton -
sá got, tár sa dal mi cso por tok vagy sze mé lyek méltányol -
ható gaz da sá gi ér de ke it ve szé lyez tet né vagy kár oko zás sal
járna.

12. A mû sor ké szí tõk ön ál ló sá ga, füg get len sé ge és fe le -
lõs sé ge

12.1. A mû sor szol gál ta tó nál mun ka vég zés re irá nyu ló
jog vi szony ban ál ló mû sor ké szí tõk te vé keny sé gü ket az ar -
ra vo nat ko zó jog sza bá lyok és e sza bály zat ke re te in be lül
füg get le nül vég zik. A mû sor ké szí tõ a mû sor szol gál ta tó er -
re il le té kes ve ze tõ in kí vül nem uta sít ha tó. A mû sor ké szí tõ -
nek jo ga van ar ra, hogy a jog sza bályt sér tõ vagy e sza bály -
zat tal el len té tes uta sí tás vég re haj tá sát meg ta gad ja. Az uta -
sí tás meg ta ga dá sá nak oká ról és kö rül mé nye i rõl a mû sor -
szol gál ta tó il le té kes ve ze tõ je és a mû sor ké szí tõ ál tal alá írt
jegy zõ köny vet kell ha la dék ta la nul felvenni.

12.2. A fe le lõs szer kesz tõ és a fõ szer kesz tõ mû sor ér té -
ke lé se nem mi nõ sül a mû sor ké szí tõi füg get len sé gé nek
meg sér té sé nek. Ab ban az eset ben, ha a mû sor ér té ke lés a
mû sor ké szí tõ szá má ra sé rel mes, jo ga van azt írás ban rög -
zí te ni.

12.3. A mû sor ké szí tõ nem kö te lez he tõ meg gyõ zõ dé sé -
vel vagy lel ki is me re té vel el len té tes tar tal mú mû sor szám
ké szí té sé re vagy az ab ban va ló köz re mû kö dés re. Eb ben az

est ben a mû sor ké szí tõ nek jo ga van ne vét a mû sor szám ról
le vé te tni, ez azon ban nem aka dá lyoz za meg a mû sor köz -
zé té te lét. A mû sor ké szí tõt meg il le ti a jog sza bá lyok sze rint
a szel le mi al ko tás hoz fû zõ dõ jog vé del me. En nek sza bá -
lya it a mû sor ké szí tõ fog lal koz ta tá sá ra irá nyu ló szer zõ dés -
ben rög zí te ni kell.

12.4. A mû sor ké szí tõt al kot má nyos jo ga i nak gya kor lá -
sá ban a mû sor szol gál ta tó nem aka dá lyoz hat ja meg. A mû -
sor ké szí tõt te vé keny sé ge so rán meg il le ti a saj tó ról szó ló
1986. évi II. tör vény ben fog lalt vé de lem.

12.5. A mû sor ké szí tõ te vé keny sé ge so rán nem sért he ti
az ál lam pol gá rok tá jé ko zó dá sá hoz fû zõ dõ jo gát, nem ve -
szé lyez tet he ti a Ma gyar Köz tár sa ság nem zet biz ton sá gi ér -
de ke it és az ál lam pol gá rok élet- és va gyon biz ton sá gát.

12.6. A mû sor ké szí tõ fon tos in for má ci ó kat nem hall gat -
hat el vi tás eset ben, kü lö nö sen ak kor, ha az in for má ció
sze mé lyi sé gi jo go kat sér te ne, er köl csi vagy anya gi kárt
okoz na; a mû sor ké szí tõ kö te les kon zul tál ni az il le té kes ve -
ze tõ vel.

12.7. A mû sor ké szí tõ nem fe le lõs azo kért a vál to zá so -
kért, ame lyek tud ta nél kül vagy til ta ko zá sa el le né re haj tot -
tak vég re mû so rán.

12.8. A mû sor ké szí tõ sa ját vé le mé nyét, meg gyõ zõ dé sét
vagy elõ íté le te it a mû sor ban nem fejt he ti ki, és nem kelt het 
olyan be nyo mást, hogy az el hang zott ál lás pont a mû sor -
szol gál ta tó vé le mé nye.

12.9. A mû sor ké szí tõ nek a mû sor ban va ló sze mé lyes
köz re mû kö dé se so rán ke rül nie kell az in du la tos meg nyil -
vá nu lá so kat, il let ve azt, hogy más in du la tos meg nyil vá nu -
lá so kat el fo gad jon. A mû sor ké szí tõ nek tisz te let ben kell
tar ta nia a mû sor ban részt ve võk ál lás pont ját, il let ve sze -
mé lyes meg je le né sét. A mû sor ve ze tõ nem te het meg jegy -
zést a mû sor ban részt ve võk tár sa dal mi hely ze té re, tes ti
adott sá ga i ra, ne vé re, csa lá di ál la po tá ra és nem hasz nál hat
olyan ki fe je zé se ket vagy te remt het olyan hely ze tet, amely -
ben a részt ve võk ne vet sé ges sé vál ná nak vagy egyéb ként
meg alázó hely zet be kerülnének.

12.10. A mû sor ké szí tõ köz vet le nül részt ve het a mû sor -
ké szí tés el ve i nek ala kí tá sá ban, eh hez ész re vé te le ket fûz -
het. Ál lás pont juk ki fe je zé sé ben a mû sor ké szí tõk egyen lõ
jo go kat él vez nek.

13. Össze fér he tet len sé gi és ma ga tar tá si sza bá lyok
13.1. A mû sor szol gál ta tó mun ka tár sa min den, a mû sor -

szol gál ta tó val bár mely fog lal koz ta tá si – így kü lö nö sen:
mun ka-, a Pol gá ri tör vény könyv alap ján ki ala kí tott meg bí -
zá si, vál lal ko zá si – jog vi szony ban ál ló, a mû sor fo lyam el -
ké szí té sé ben al ko tói fe le lõs ség gel köz re mû kö dõ személy.

13.2. A mun ka tár sak sem ma gán éle tük ben, sem mun ka -
he lyü kön kí vü li tár sa dal mi éle tük ben nem ve szé lyez tet he -
tik a mû sor szol gál ta tó jó hír ne vét.

13.3. A 13.1. pont sze rin ti mun ka társ nem le het po li ti kai 
párt vagy moz ga lom ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je. A hí rek ben és 
a po li ti kai mû so rok ban sze rep lõ 13.1. pont sze rin ti mun ka -
társ párt vagy moz ga lom ne vé ben köz sze rep lést nem vál -
lal hat.
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13.4. A mun ka tár sak írott po li ti kai saj tó ter mék szer -
kesz tõi nem le het nek. Ab ban az eset ben, ha e te vé keny ség
nem ve szé lyez te ti a mû sor szol gál ta tó pár tat lan ság ra vo -
nat ko zó kö te le zett sé gét, a mû sor szol gál ta tó ve ze tõ je a te -
vé keny ség re írás ban en ge délyt ad hat, amely ben sza bá -
lyoz ni kell a te vé keny ség re vo nat ko zó rész le tes felté te -
leket.

13.5. Ha a mun ka társ egye sü let vagy nem po li ti kai cél ra 
lét re jött tár sa dal mi szer ve zet ve ze tõ sé gi tag ja, il let ve ala -
pít vány ku ra tó ri u mi tag ja, gaz dál ko dó szer ve zet tu laj do no -
sa vagy fel ügye lõ bi zott sá gá nak tag ja, ezen szer ve ze tek re
vo nat ko zó mû sort nem ké szít het.

13.6. Amennyi ben a mû sor ké szí tõ or szág gyû lé si vagy
ön kor mány za ti kép vi se lõ-je lölt sé get vál lal, en nek be je len -
té sé tõl a vá lasz tás nap já ig (két for du ló ese tén a szá má ra
dön tést ho zó na pig) a mû sor ké szí tés ben nem ve het részt.
Ha a mû sor ké szí tõt or szág gyû lé si vagy ön kor mány za ti
kép vi se lõ vé meg vá laszt ják, man dá tu ma ér vé nyes sé ge ide -
jén po li ti kai, köz éle ti vo nat ko zá sú mû sor ké szí té sé ben
nem vehet részt.

13.7. A mû sor ké szí tõ más mû sor szol gál ta tó nál te vé -
keny sé get csak a mû sor szol gál ta tó ve ze tõ jé nek írá sos en -
ge dé lyé vel vé gez het.

13.8. A mû sor szol gál ta tó ve ze tõi, il let ve azok kö ze li
hoz zá tar to zói nem le het nek ve ze tõ tiszt ség vi se lõi, tu laj do -
no sai és fel ügye lõ bi zott sá gi tag jai azon gaz dál ko dó szer -
ve zet nek, ame lyek kel a mû sor szol gál ta tó gaz da sá gi cél ra
irá nyu ló szer zõ dést köt.

13.9. A mun ka tár sak aján dé kot a szo ká sos aján dék tár -
gya kon kí vül nem fo gad hat nak el és tá mo ga tott mû sor -
szám be vé te lé bõl, to váb bá mû sor szám hoz kap cso ló dó
rek lám be vé tel bõl köz vet len nem ré sze sül het nek. Tá mo ga -
tott mû sor szám mû sor ké szí tõ je nem le het a tá mo ga tó gaz -
dál ko dó szer ve zet tu laj do no sa, fe le lõs tiszt ség vi se lõ je, fel -
ügye lõ bi zott sá gá nak tag ja és nem áll hat a tá mo ga tó val
mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony ban. Eze ket a ren del -
ke zé se ket al kal maz ni kell a fel so rolt sze mé lyek kö ze li
hoz zá tar to zó i ra is.

13.10. A mun ka tár sak ma ga tar tá suk kal, vi sel ke dé sük -
kel és kül sõ meg je le né sük kel nem sért he tik a mû sor szol -
gál ta tó jó hír ne vét.

13.11. A mun ka társ nem hoz hat nyil vá nos ság ra olyan
ada tot, amely a mû sor szol gál ta tó üz le ti ti tok kö ré be tar to -
zik. Az üz le ti ti tok kö rét a mun ka társ mun ka vég zé sé re irá -
nyu ló szer zõ dés ben rög zí te ni kell.

13.12. A mû sor ké szí tõ nek min dig fi gye lem be kell ven -
nie azt, hogy a mû sor ban meg je le nõ sze mé lyek szá má ra a
nyil vá nos ság nem ter mé sze tes kö zeg, ezért tö re ked nie kell 
ar ra, hogy a sze rep lõ sze mély ilyen irá nyú fe szült sé gét le -
ve zes se. A mû sor ban sze rep lõ sze mély ta pasz ta lat lan sá gá -
val a mû sor ké szí tõ nem él het vissza, kü lö nö sen kis ko rú ak
és tár sa dal mi sze rep kö rük ben ki szol gál ta tott sze mé lyek
esetében.

13.13. A mû sor ké szí tõ ma ga tar tá sá ban nem te het kü -
lönb sé get a részt ve võk tár sa dal mi hely ze te kö zött. Ezen
be lül tö re ked nie kell arra, hogy egy for ma meg szó lí tá so kat

al kal maz zon a sze rep lõk irá nyá ba, azok tár sa dal mi hely ze -
té tõl füg get le nül. A meg szó lí tá sok ban a köz nyelv ben sze -
rep lõ ud va ri as for má kat kell hasz nál ni, ide ért ve a sze rep lõ
hi va ta li rang já val vagy fog lal ko zá sá val tör té nõ meg szó lí -
tást („X úr”, „X-né asszony”, „kis asszony”, „ál lam tit kár
úr”, „pol gár mes ter úr”, „ta nár úr” stb.). A te ge zõ dést le he -
tõ ség sze rint ke rül ni kell. A mû sor ké szí tõ nem hasz nál hat
bi zal mas meg szó lí tá so kat, il let ve olyan meg szó lí tá so kat,
ame lyek a sze rep lõ sze mély alá ren delt tár sa dal mi hely ze -
té re utal nak. Kis ko rú sze mélyt csak 14 éves kor alatt le het
te gez ni és ke reszt ne vén szólítani.

13.14. Az if jú ság szá má ra ké szült mû so rok ban, ha a
mû sor ké szí tõk és sze rep lõk egy kor osz tály ba tar toz nak, a
te ge zõ dés és az if jú ság ra jel lem zõ bi zal mas hang nem
hasz ná la ta meg en ge dett.

14. A mû sor ké szí tés szak mai sza bá lyai
14.1. A Kur ca TV köz mû sor-szol gál ta tó fel ada ta az,

hogy hi te le sen, pon to san, tár gyi la go san, idõ sze rû en és ki -
egyen sú lyo zot tan tá jé koz tas son a hely ben tör tént ese mé -
nyek rõl, köz ve tít se a he lyi és kul tú ra ér té ke it és ered mé -
nye it, biz to sít son esély egyen lõ sé get a tár sa da lom tag ja i -
nak meg nyil vá nu lá sá ra, szol gál ja a tár sa da lom ré te ge i nek
spe ci á lis igé nye it és ér dek lõ dé sét.

14.2. En nek ér de ké ben a mû sor szol gál ta tó szín vo na las
elõ ké szí tõ mun ká val és fel ké szül ten kö ze lít a mû sor szol -
gál ta tás ban elõ adó dó té mák hoz, mel lõ zi az elõ íté le te ket, a
köz he lye ket és szte re o tí pi á kat.

14.3. A mû sor szol gál ta tó az ál ta la el kö ve tett té ve dést
azon nal is mer je el, és jut tas sa a né zõ tu do má sá ra. A mû -
sor szol gál ta tó a tu da tos meg té vesz tés esz kö ze i vel so ha és
sem mi lyen kö rül mé nyek kö zött nem él het, és az eb bõl
adó dó kárt vi sel nie kell.

14.4. A mû sor szol gál ta tó nak tar tóz kod nia kell el len õri -
zet len té nyek, szá mok és ada tok köz lé sé tõl.

14.5. A mû sor szol gál ta tó nak tisz te let ben kell tar ta nia az 
ár tat lan ság vé lel mé hez fû zõ dõ al kot má nyos jo got.

14.6. A nem ze ti, et ni kai és egyéb ki sebb sé gek, val lá si
fe le ke ze tek, né pek és nem ze tek, moz gás kor lá to zot tak, fo -
gya té ko sok, bár mely kor osz tály hoz tar to zó em be rek meg -
ne ve zé se kor nem han goz hat el olyan ki fe je zés, amely az
érin tet tek re néz ve sér tõ.

14.7. A mû sor szol gál ta tó – a kri ti kai te vé keny ség ki vé -
te lé vel – nem nyil vá nít hat vé le ményt más mû sor szol gál ta -
tó ról. A mû sor szol gál ta tó bel sõ élet érõl in for má ci ót csak
ak kor le het köz zé ten ni, ha az érin ti a köz éle tet és szá mot
tart hat a né zõ ér dek lõ dé sé re. A mû sor szol gál ta tó ne vé ben
nyi lat ko zó sze mé lyek kö rét a mû sor szol gál ta tó ve ze tõ je
írás ban ha tá roz za meg.

14.8. A sze rep lõ ket tá jé koz tat ni kell ar ról, hogy a mû -
sor nak mi a cél ja és ki lesz a töb bi sze rep lõ. Egye nes adás -
ban a sze rep lõk kel is mer tet ni kell az egye nes adás sa já tos -
sá ga it és a szük sé ges vi sel ke dé si sza bá lyo kat. A fel vé tel a
sze rep lõ hoz zá já ru lá sa nél kül nem hasz nál ha tó fel, azon -
ban a sze rep lõ nem el len õriz he ti a rész vé te lé vel ké szült
mû sor szám ban más sze rep lõk ál tal mon dot ta kat. A fe le lõs
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tiszt sé get be töl tött sze mélyt a mû sor ké szí tõ tör vény ben
fog lalt tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gé re fi gyel mez tet he ti.

14.9. Ti tok vé de lem kö ré be, il let ve a sze mé lyes ada tok
vé del mé re vo nat ko zó tör vény ben fog lalt ada tok tár gyá ban 
esõ kér dés re a sze rep lõ sze mély a vá lasz adást megta gad -
hatja.

14.10. A sze rep lõ sze mé lyé nek ma gán éle té re vonat -
kozó kér dés csak ak kor te he tõ fel, ha a kér dés fel ve té sé be a 
sze mély elõ ze te sen be le egye zett. Még ab ban az eset ben is
ügyel ni kell ar ra, hogy a kér dés a jó íz lést, il let ve a sze -
mély jó hír ne vét, be csü le tét ne sért se.

14.11. Köz vé le mény-ku ta tá si ered mé nye ket és sta tisz ti -
ká kat mû sor ban fel hasz nál ni csak pon to san, a for rás meg -
je lö lé sé vel és az ada tok ma ni pu lá lá sa nél kül sza bad.

14.12. Ar chív anyag fel hasz ná lá sa kor egy ér tel mû en
meg kell je löl ni an nak idõ tar ta mát, és te kin tet be kell azt
ven ni, hogy az ar chív anyag ban sze rep lõ sze mé lyek ál lás -
pont já nak meg vál to zá sa foly tán jo ga ik és jo gos ér de ke ik
ne sé rül je nek.

15. A vé tel kör zet el lá tá sá nak irány el vei

15.1. A mû sor szol gál ta tó a reá vo nat ko zó táv köz lé si ha -
tó sá gi en ge dé lyek alap ján – a le he tõ sé ge i hez mért leg ma -
ga sabb mû sza ki szín vo na lon – szol gál tat mû sort a vé tel -
kör zet ben élõ la kos ság szá má ra.

15.2. Mû sza ki hi ba ese tén azon nal tá jé koz tat ni kell a
né zõ ket a hi bá ról, an nak oka i ról és vár ha tó idõ tar ta má ról.
A né zõ tõl min den eset ben el né zést kell kér ni. A mû sor -
szol gál ta tó mû so ra it a jog sza bá lyok ban és a szab vá nyok -
ban elõ írt au dio tech ni kai szín vo na lon kell su gá roz ni.

15.3. A mû sor szol gál ta tó együtt mû kö dik a he lyi ön kor -
mány zat tal, a mû sor szol gál ta tás tar tal má nak ará nyos sá ga
és sok szí nû sé ge ér de ké ben, to váb bá jog sza bály ban elõ írt
kö te le zett sé gé nek sé rel me nél kül se gít sé get nyújt a he lyi
nyil vá nos ság fó ru ma i nak meg te rem té sé hez.

15.4. A mû sor szol gál ta tó a né zõ vel rend sze res kap cso -
la tot tart. A kap cso lat tar tás köz vet len for má in kí vül a mû -
sor szol gál ta tó rend sze re sen nyil vá nos ság ra hoz za mû sor -
szer ke ze tét és a mû so rok tar tal mát, to váb bá mû sor is me re -
tek kel és mû sor aján la tok kal se gí ti a né zõk vá lasz tá sát.

15.5. A mû sor vál toz ta tás jo gát a mû sor szol gál ta tó fenn -
tart ja.

15.6. A mû sor ral kap cso la tos né zõi pa naszt köz lõ le ve -
lek re a mû sor szol gál ta tó nak vá la szol ni kell, és tö re ked nie
kell ar ra, hogy hi va ta los el já rás ra az ügy ben ne ke rül jön sor.

15.7. A Kur ca TV rész le tes mû sor struk tú rá ja ezen sza -
bály zat mel lék le te ként an nak el vá laszt ha tat lan ré szét ké -
pe zi.

16. A Kur ca TV mû sor ide jé ben a köz szol gá la ti mû sor -
szám ará nya

A mû sor szol gál ta tás adás ide je he ten te két óra, amely
túl nyo mó rész ben köz szol gá la ti mû so rok ból áll. A mû sor -
idõn be lül a köz szol gá la ti mû sor szá mok – így kü lö nö sen a
he lyi hí rek, köz ér de kû in for má ci ók, he lyi tör té né sek stb. –
a na pi mû sor idõ leg alább 50%-át te szi ki.

17. Ha tály ba lép te tõ ren del ke zé sek

A Kur ca TV je len mû sor-szol gál ta tá si sza bály za ta
2007. szep tem ber 1. nap já tól ha tá lyos.
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap já nak ma gyar nyel vû ki adá sá ban meg je lent jo gi ak tu sok ról
(2007. augusztus 23–28.)

(Azok a jo gi ak tu sok, ame lyek nek a cí me nor mál sze dés sel je le nik meg, a me zõ gaz da sá gi ügyek na pi in té zé sé re
vo nat koz nak, és rend sze rint csak kor lá to zott ide ig ma rad nak ha tály ban.

Va la mennyi más jog sza bály cí mét vas ta gon sze dik, és elõt te csil lag sze re pel.)

A kö zös sé gi jo gi ak tu sok vi lág há lón (in ter ne ten) va ló té rí tés men tes el ér he tõ sé ge:
http://eu ro pa.eu.int/eur-lex/lex/JO In dex.do?ihm lang=hu

218. 50. év fo lyam L 218. szám (2007. au gusz tus 23.)

Az EK-Szer zõ dés/Eu ra tom-Szer zõ dés alap ján el fo ga dott jogi ak tu sok, ame lyek köz zé té te le
 kötelezõ 

REN DE LE TEK

A Bi zott ság 983/2007/EK ren de le te (2007. au gusz tus 22.) az egyes gyü mölcs- és zöld ség fé lék be lé -
pé si árá nak meg ha tá ro zá sá ra szolgáló be ho za ta li áta lány ér té kek meg ál la pí tá sá ról

A Bi zott ság 984/2007/EK ren de le te (2007. au gusz tus 22.) ga bo na ága zat ban 2007. au gusz tus 16-tól 
al kal ma zan dó be ho za ta li vá mok meg ál la pí tá sá ról szó ló 961/2007/EK ren de let mó do sí tá sá ról

A Bi zott ság 985/2007/EK ren de le te (2007. au gusz tus 22.) a bi zo nyos vám kon tin gen sek és pre fe -
ren ci á lis meg ál la po dá sok alap ján történõ cu kor ter mék-be ho za tal ra vo nat ko zó, 2007. au gusz tus 13. 
és 17. között ké rel me zett en ge dé lyek ki bo csá tá sá nál al kal ma zan dó oda íté lé si együttható meg ha tá -
ro zá sá ról

Az EK-Szer zõ dés/Eu ra tom-Szer zõ dés alap ján el fo ga dott jo gi ak tu sok, ame lyek köz zé té te le nem
kö te le zõ 

HA TÁ RO ZA TOK

Bi zott ság

2007/571/EK:

* A Bi zott ság ha tá ro za ta (2007. au gusz tus 21.) a ha sí tott ser té sek lett or szá gi osz tá lyo zá si
mód sze ré nek en ge dé lye zé sé rõl szó ló 2005/307/EK ha tá ro zat mó do sí tá sá ról [az ér te sí tés a
C(2007) 3915. szá mú do ku men tum mal tör tént]

2007/572/EK:

* Az EK–Svájc Ve gyes Bi zott ság 2/2007 ha tá ro za ta (2007. jú li us 26.) a tel jes tej por sváj ci ha -
zai re fe ren cia árá nak ki iga zí tá sá ról

219. 50. év fo lyam L 219. szám (2007. au gusz tus 24.)

Az EK-Szer zõ dés/Eu ra tom-Szer zõ dés alap ján el fo ga dott jogi ak tu sok, ame lyek köz zé té te le
 kötelezõ 

REN DE LE TEK

A Bi zott ság 986/2007/EK ren de le te (2007. au gusz tus 23.) az egyes gyü mölcs- és zöld ség fé lék be lé -
pé si árá nak meg ha tá ro zá sá ra szolgáló be ho za ta li áta lány ér té kek meg ál la pí tá sá ról
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* A Bi zott ság 987/2007/EK ren de le te (2007. au gusz tus 22.) a Né met or szág lo bo gó ja alatt köz -
le ke dõ ha jók szá má ra a IIa és IV öve zet kö zös sé gi vizein a rom busz hal fé lék re irá nyu ló ha lá -
szat ti lal má ról

* A Bi zott ság 988/2007/EK ren de le te (2007. au gusz tus 22.) a Spa nyol or szág lo bo gó ja alatt
köz le ke dõ ha jók szá má ra az ICES I és II öve zet norvég vi ze in a kö zön sé ges tõ ke hal ra irá -
nyu ló ha lá szat ti lal má ról

* A Bi zott ság 989/2007/EK ren de le te (2007. au gusz tus 23.) egyes el ne ve zé sek nek az ol ta lom
alatt ál ló ere det meg je lö lé sek és föld raj zi jel zé sek nyil ván tar tá sá ba va ló be jegy zé sé rõl
[Bareges-Ga var nie (OEM) – Ho ø ic ké tru bi è ky (OJF)]

Az EK-Szer zõ dés/Eu ra tom-Szer zõ dés alap ján el fo ga dott jo gi ak tu sok, ame lyek köz zé té te le nem
kö te le zõ 

HA TÁ RO ZA TOK

Bi zott ság

2007/580/EK:

* A Bi zott ság ha tá ro za ta (2007. áp ri lis 24.) a Szlo vé nia ál tal a mi nõ sí tett ener gia ter me lõk rõl
szó ló tör vény ér tel mé ben al kal ma zott ál la mi tá mo ga tá si rend szer rõl, ügy szám: C 7/2005
[az ér te sí tés a C(2007) 1181. szá mú do ku men tum mal tör tént]1

2007/581/EK:

* A Bi zott ság ha tá ro za ta (2007. áp ri lis 24.) a C 26/2006 (ex N 110/2006) szá mú ál la mi tá mo ga -
tás ról, át me ne ti vé de ke zé si me cha niz mus a por tu gá li ai ha jó gyár tá si ága zat ja vá ra [az ér te -
sí tés a C(2007) 1756. szá mú do ku men tum mal tör tént]1

2007/582/EK:

* A Bi zott ság ha tá ro za ta (2007. má jus 10.) a C 4/2006. (ex N 180/2005.) szá mú ál la mi támo -
gatásra vo nat ko zó lag – Por tu gá lia – tá mo ga tás a Dje bel ré szé re [az ér te sí tés a C(2007)
1959. szá mú do ku men tum mal tör tént]1

2007/583/EK:

* A Bi zott ság ha tá ro za ta (2007. jú ni us 21.) C 17/2006 (ex N 3/2006) ál la mi tá mo ga tás, az Au to -
e u ro pa – Au to mó ve is Lda, Por tu gá lia szá má ra nyúj tott kép zé si tá mo ga tás ról [az ér te sí tés a
C(2007) 3130. szá mú do ku men tum mal tör tént]1

2007/584/EK:

* A Bi zott ság ha tá ro za ta (2007. au gusz tus 21.) a 64/432/EGK ta ná csi irány elv nek a szar vas -
mar ha fé lék Kö zös sé gen be lü li ke res ke del me ese té ben a szar vas mar hák fer tõ zõ rhi not ra -
che i ti sé vel kap cso la tos to váb bi ga ran ci ák ra vo nat ko zó vég re haj tá sá ról és az egyes tag ál la -
mok ál tal be nyúj tott fel szá mo lá si prog ra mok jó vá ha gyá sá ról szó ló 2004/558/EK ha tá ro zat
mó do sí tá sá ról [az ér te sí tés a C(2007) 3905. szá mú do ku men tum mal tör tént]1

220. 50. év fo lyam L 220. szám (2007. au gusz tus 25.)

Az EK-Szer zõ dés/Eu ra tom-Szer zõ dés alap ján el fo ga dott jogi ak tu sok, ame lyek köz zé té te le
 kötelezõ 

REN DE LE TEK:

A Bi zott ság 990/2007/EK ren de le te (2007. au gusz tus 24.) az egyes gyü mölcs- és zöld ség fé lék be lé -
pé si árá nak meg ha tá ro zá sá ra szolgáló be ho za ta li áta lány ér té kek meg ál la pí tá sá ról

1 EGT vo nat ko zá sú szö veg
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Az EK-Szer zõ dés/Eu ra tom-Szer zõ dés alap ján el fo ga dott jo gi ak tu sok, ame lyek köz zé té te le nem
kö te le zõ 

HA TÁ RO ZA TOK

Ta nács

2007/585/EK:

* A Ta nács ha tá ro za ta (2007. jú li us 10.) az Eu ró pai Kö zös ség és Iz ra el Ál lam kö zött lét re jött,
a tu do má nyos és mû sza ki együtt mû kö dés re vonatkozó meg ál la po dás alá írá sá ról és ide ig le -
nes al kal ma zá sá ról

Meg ál la po dás az Eu ró pai Kö zös ség és Iz ra el Ál lam kö zöt ti tu do má nyos és mû sza ki együtt -
mû kö dés rõl

Zá ró ok mány

Bi zott ság

2007/586/EK:

* A Bi zott ság ha tá ro za ta (2007. au gusz tus 20.) a 853/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
ren de let ha tá lya alá tar to zó egyes hús- és tej ipa ri ter mé kek nek Bul gá ri á ból egyéb tag -
államokba va ló szál lí tá sa te kin te té ben át me ne ti in téz ke dé sek meg ál la pí tá sá ról szó ló
2007/31/EK ha tá ro zat mó do sí tá sá ról (az ér te sí tés a C(2007) 3894. szá mú do ku men tum mal
tör tént]1

2007/587/EK:

* A Bi zott ság ha tá ro za ta (2007. au gusz tus 24.) 2006-ban és 2007-ben Olasz or szág ban a ser té -
sek hó lya gos be teg sé gé nek le küz dé sét célzó biz ton sá gi in téz ke dé sek hez tör té nõ kö zös sé gi
pénz ügyi hoz zá já ru lás ról [az ér te sí tés a C(2007) 3957. szá mú do ku men tum mal tör tént]

2007/588/EK:

* A Bi zott ság ha tá ro za ta (2007. au gusz tus 24.) az egye sült ki rály ság be li ra ga dós száj- és kö -
röm fá jás el le ni egyes vé de ke zé si in téz ke dé sek rõl szó ló 2007/554/EK ha tá ro zat mó do sí tá sá -
ról [az ér te sí tés a C(2007) 4058. szá mú do ku men tum mal tör tént]1

221. 50. év fo lyam L 221. szám (2007. au gusz tus 25.)

Az EK-Szer zõ dés/Eu ra tom-Szer zõ dés alap ján el fo ga dott jogi ak tu sok, ame lyek köz zé té te le nem
kö te le zõ 

HA TÁ RO ZA TOK

Ta nács

2007/566/EK: 

* A Ta nács ha tá ro za ta (2007. jú li us 23.) a Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Eu ró pai
Gaz da sá gi Tér ség ben va ló rész vé te lé rõl szóló meg ál la po dás, va la mint négy kap cso ló dó
meg ál la po dás alá írá sá ról és ide ig le nes al kal ma zá sá ról

Meg ál la po dás le vél vál tás for má já ban az Eu ró pai Kö zös ség és Iz land kö zött a Bol gár Köz tár sa ság -
nak és Ro má ni á nak az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség ben való rész vé te lé rõl szó ló meg ál la po dás ide ig -
le nes al kal ma zá sá ról, va la mint négy kap cso ló dó meg ál la po dás ide ig le nes al kal ma zá sá ról

Meg ál la po dás le vél vál tás for má já ban az Eu ró pai Kö zös ség és a Li ech tens te i ni Her ceg ség kö zött a
Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség ben va ló rész vé te lé rõl szó ló
meg ál la po dás ide ig le nes al kal ma zá sá ról, va la mint négy kap cso ló dó meg ál la po dás ide ig le nes al -
kal ma zá sá ról

1 EGT vo nat ko zá sú szö veg
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Meg ál la po dás le vél vál tás for má já ban az Eu ró pai Kö zös ség és a Nor vég Ki rály ság kö zött a Bol gár
Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség ben va ló rész vé te lé rõl szó ló meg ál la -
po dás ide ig le nes al kal ma zá sá ról, va la mint négy kap cso ló dó meg ál la po dás ide ig le nes alkalmazá -
sáról

Meg ál la po dás a Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség ben va ló rész -
vé te lé rõl

ZÁ RÓ OK MÁNY

Meg ál la po dás le vél vál tás for má já ban az Eu ró pai Kö zös ség és a Nor vég Ki rály ság kö zött a Bul gá ria 
gaz da sá gi nö ve ke dé se és fenn tart ha tó fej lõ dé se ér de ké ben el fo ga dott együtt mû kö dé si prog ram ról

Meg ál la po dás le vél vál tás for má já ban az Eu ró pai Kö zös ség és a Nor vég Ki rály ság kö zött a
 Románia gaz da sá gi nö ve ke dé se és fenn tart ha tó fej lõ dé se ér de ké ben el fo ga dott együtt mû kö dé si
prog ram ról

Ki egé szí tõ jegy zõ könyv az Eu ró pai Gaz da sá gi Kö zös ség és Iz land kö zöt ti meg ál la po dás hoz a Bol -
gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Eu ró pai Uni ó hoz va ló csat la ko zá sá ra te kin tet tel

Ki egé szí tõ jegy zõ könyv az Eu ró pai Gaz da sá gi Kö zös ség és a Nor vég Ki rály ság kö zöt ti meg ál la po -
dás hoz a Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Eu ró pai Uni ó hoz va ló csat la ko zá sá ra tekin -
tettel

222. 50. év fo lyam L 222. szám (2007. au gusz tus 28.)

Az EK-Szer zõ dés/Eu ra tom-Szer zõ dés alap ján el fo ga dott jogi ak tu sok, ame lyek köz zé té te le
 kötelezõ 

REN DE LE TEK

A Bi zott ság 991/2007/EK ren de le te (2007. au gusz tus 27.) az egyes gyü mölcs- és zöld ség fé lék be lé -
pé si árá nak meg ha tá ro zá sá ra szol gá ló be ho za ta li áta lány ér té kek meg ál la pí tá sá ról

A Bi zott ság 992/2007/EK ren de le te (2007. au gusz tus 27.) bi o e ta nol ként va ló Kö zös sé gen be lü li
fel hasz ná lás ra szánt bor al ko hol ér té ke sí té sét cél zó ver seny tár gya lá si el já rás in dí tá sá ról

* A Bi zott ság 993/2007/EK ren de le te (2007. au gusz tus 27.) az 1782/2003/EK ta ná csi ren de let
IV. és IVa. cí me i ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá si rend sze re ket, to váb bá a pi hen te tett te rü let
alap anyag-ter me lés re való hasz ná la tát il le tõ en ugyan ezen ren de let al kal ma zá sá nak rész le -
tes sza bá lyo zá sá ról szó ló 1973/2004/EK ren de let mó do sí tá sá ról és he lyes bí té sé rõl

Az EK-Szer zõ dés/Eu ra tom-Szer zõ dés alap ján el fo ga dott jo gi ak tu sok, ame lyek köz zé té te le nem
kö te le zõ 

HA TÁ RO ZA TOK

Bi zott ság

2007/590/EK:

* A Bi zott ság ha tá ro za ta (2007. au gusz tus 27.) a ma gas pa to ge ni tá sú ma dár inf lu en za el le ni
meg elõ zõ vé dõ ol tás nak és az eh hez kap cso ló dó, ál la tok moz gá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé -
sek nek a hol lan di ai be ve ze té sé rõl [az ér te sí tés a C(2007) 3977. szá mú do ku men tum mal tör -
tént]

2007/591/EK:

* A Bi zott ság ha tá ro za ta (2007. au gusz tus 27.) Né met or szág ban a ba rom fik nál elõ for du ló
ma gas pa to ge ni tá sú ma dár inf lu en za H5N1 al tí pu sá val kap cso la tos egyes vé de ke zé si in téz -
ke dé sek rõl szó ló 2006/415/EK ha tá ro zat mó do sí tá sá ról [az ér te sí tés a C(2007) 4070. szá mú
do ku men tum mal tör tént]1

1 EGT vo nat ko zá sú szö veg
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CÉG HIR DET MÉ NYEK

Fel hí vás va gyon értékesítésére

A 198. Sz. „Ju ris-In vest” Kft. (Cg.: [09 09 005219];
4100 Be rettyó új fa lu, Tar dy u. 1.) mint a TOKAY &
TOKAY ’97 Szer ke zet épí tõ és Zsa lu tech ni kai Ter -
vezõ, Ki vi te le zõ és Szol gál ta tó Kft. „f. a.” (Cg.:
[09 09 009734]; 4032 Deb re cen, Ká ro li G. u. 7. te tõ tér 13.) 
adós gaz dál ko dó szer ve zet nek, a Haj dú-Bi har Me gyei Bí -
ró ság 4. Fpk. 09-06-000648. sz. vég zé sé vel ki je lölt fel szá -
mo ló ja

árverés

út ján ér té ke sí ti a tár sa ság tu laj do nát ké pe zõ gép jár mû vet.
Gyárt má nya: PEUGEOT
Tí pu sa: 406 BREAK 2.0 HDI
Rend szá ma: KCK-403
Szí ne: szür ke
Gyár tá si éve: 2002
Irá nyá ra: 2 500 000 Ft.
A gép jár mû irá nyá ra 20% áfát tar tal maz.

Az ár ve rés ide je: 

2007. szep tem ber 17. 10 óra.

Az ár ve rés he lye: 4100 Be rettyó új fa lu, Tar dy u. 1.
Az ár ve re zés re ke rü lõ gép jár mû elõ ze tesen az ár ve re zés 

he lyén meg te kint he tõ 2007. szep tem ber 17-én 8–10 órá ig.
Az ár ve ré sen az ve het részt, aki ott meg je lent és be je len -

tet te vé te li szán dé kát, va la mint az irány ár ra szá mí tott
5%-os mér té kû ár ve ré si elõ le get be fi ze tett. 

Amennyi ben a vé te li jo got szer zett ve võ a vé tel árat nem 
fi ze ti meg, a to váb bi ár ve rés bõl ki zá rás ra ke rül és a be fi ze -
tett ár ve ré si elõ le get el ve szí ti.

Az ár ve ré sen vé te li jo got szer zõ nek a vé tel árat 1 mil lió
fo rin tig a hely szí nen kész pénz ben kell meg fi zet ni. 1 mil lió 
fo rin ton fe lü li vá sár lás ese tén a vé tel árat 8 na pon be lül át -
uta lás sal kell meg fi zet ni.

Az ár ve rést köz jegy zõ je len lé té ben foly tat juk le.
Az ár ve rés re az 1991. évi IL. tv. elõ írásait, va la mint a

vég re haj tá si el já rás ra vo nat ko zó ki se gí tõ sza bá lyo kat al -
kal maz zuk.

Az elõ vá sár lás ra jo go sult jo gát a nyil vá nos ár ve ré sen
gya ko rol hat ja oly mó don, hogy a vég le ge sen ki ala kult vé -
tel ár is me re té ben nyi lat ko zik vé te li szán dé ká ról.

Az ár ve rés rõl, va la mint az ár ve rés re ke rü lõ esz kö zök rõl 
bõ vebb fel vi lá go sí tást ad dr. Kö kény esi An tal ügy véd a 06
(20) 355-8813-as te le fon szá mon.

A DUNA AUDIT Könyv szak ér tõi Iro da Kft. (Cg.:
[01 09 162918]; szék hely: 4400 Nyír egy há za, Jó kai tér 3.
II. 7.; e-ma il cím: k.szer-va-ker@chel lo.hu) mint a Kiss és
Tár sai Acél ke res ke del mi és Fel dol go zó Kft. „f. a.”
(Cg.: [15 09 066084]; 4400 Nyíregy háza, Kõ ris u. 29.)
Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Bí ró ság ál tal ki je lölt fel -
szá mo ló ja

nyilvános pályázat

út ján ér té ke sí ti a tár sa ság aláb bi in gat la nát.
I. In gat lan
– Az in gat lan Nyír egy há za 6843/23. hrsz.-on fek võ

üze mi te rü let meg ne ve zé sû, 2510 m2 te rü le tû te lek rész,
mely a va ló ság ban Nyír egy há za, Der ko vits u. 106. sz. alatt 
ta lál ha tó.

– Az in gat la non egy da rab csar nok épü let ta lál ha tó,
mely nek alap te rü le te a tol dá sok kal együtt 1810 m2.

– A csar nok egy egy sé ges te lep ré sze (a volt Vas ipa ri
Szö vet ke zet te le pe), mely te lep komp lex köz mû vel el lá tott,
így a meg osz tá sok után ezen in gat lan is rész le ge sen köz mû -
ve sí tett lett.

– A csar nok szok vá nyos acél szer ke ze tû ma gas te tõs
épü let, két ha jós, hosszan ti irá nyú te tõ be vi lá gí tó val. Az
 ingatlanhoz tar to zó ud va ri te lek rész be ton bur ko lat tal el -
látott.

– Az in gat lan je len leg bér let for má já ban van haszno -
sítva, a ve võ dön té se, hogy a bér le ti szer zõ dést meg -
hosszab bít ja, vagy fel mond ja.

Irány ár: 46 520 000 Ft + 20% áfa.
Bá nat pénz: 2 800 000 Ft.
II. A pá lyá za ton va ló rész vé tel fel té te le
A pá lyá za tot pos tai úton, ket tõs bo rí ték ban kell be nyúj -

ta ni a pá lyá za tot ki író DUNA AUDIT Kft. (4400 Nyír egy -
há za, Jó kai tér 3. II. 7.) cí mé re, a bo rí té kon tün tes sék fel: 
„Pá lyá zat a Kiss és Tár sai Kft. f. a. in gat la ná ra”. 

A pá lyá zat be ér ke zé sé nek ha tár ide je: 

2007. szep tem ber 21. (pén tek) 12 óra.

Az aján la to kat tar tal ma zó bo rí té kok fel bon tá sá ra és a
pá lyá zat el bí rá lá sá ra köz jegy zõ je len lé té ben ke rül sor, a
be kül dé si ha tár idõt kö ve tõ 8 na pon be lül.

A fel szá mo ló fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy megfe -
lelõ aján lat hi á nyá ban bár mely pá lyá za tot in dok lás nél kül
ered mény te len nek nyil vá nít son.

Amennyi ben az in gat lan ra több – a vé tel ár vo nat ko zá sá -
ban leg fel jebb 10%-kal el té rõ – ár aján lat ér ke zik, a fel szá -
mo ló ár tár gya lást tûz ki, mely nek idõ pont já ról és he lyé rõl
az érin tett fe le ket írás ban ér te sí ti.

Az ár tár gya lás so rán az aján la tok az aján la ti ár eme lé sé -
vel mó do sít ha tó ak.

A pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi fel vi lá go sí tás Var ga
Zsolttól kér he tõ a 06 (42) 500-077, vagy a 06 (20)
464-7505-ös telefon számon.

2007/36. szám H I V A T A L O S  É R T E S Í T Õ 2113



A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell a pá lyá zó ada ta it (tár sa -
ság ese tén 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo na tot, vagy ér -
kez te tett tár sa sá gi szer zõ dést, alá írá si cím pél dányt), a pá -
lyá zat so rán el já rás ra jo go sult sze mély meg ha tal ma zá sát,
az aján lott vé tel árat, ame lyen fe lül a ve võ kö te les fi zet ni a
szer zõ dés kö tés költ sé ge it.

A nyer tes pá lyá zó val az adás vé te li szer zõ dést 8 na pon
be lül meg köt jük. A bá nat pénz a vé tel ár ba be szá mít, ered -
mény te len pá lyá zat ese tén, 8 na pon be lül vissza fi ze tés re
ke rül. A tel jes vé tel árat a szer zõ dés kö tést kö ve tõ 8 na pon
be lül kell meg fi zet ni.

A fel szá mo ló fel hív ja az elõ vá sár lá si jog gal ren del ke -
zõk fi gyel mét, hogy az elõ vá sár lá si jog gya kor lá sá ra irá -
nyu ló szán dé ku kat a pá lyá zat be nyúj tá sá nak idõ pont já ig
írás ban je lent sék be a fel szá mo ló szer ve zet fe lé.

A pá lyá zat ér vé nyes sé gé nek fel té te le, hogy a meg je lölt
bá nat pénz a pá lyá zat be nyúj tá sá nak idõ pont já ig be fi ze tés -
re ke rül jön a Kiss és Tár sai Kft. „f. a.” MKB Bank Rt.-nél
ve ze tett 10300002-27001822-00003285 szá mú szám -
lájára.

A meg hir de tett in gat lan elõ ze tesen egyez te tett idõ pont -
ban meg te kint he tõ.

A CERES Gaz da sá gi Ta nács adó és Fel szá mo ló Kft.
(Cg.: [14 09 306648]; le vél cím: 7400 Ka pos vár, Arany J.
tér 5.; 7406 Ka pos vár, Pf. 8) a SÁ-SI Ke res ke del mi és
Szol gál ta tó Bt. „f. a.” (Cg.: [20 06 038196]; 8745 Ke re -
cseny, De ák F. u. 38.) adós gaz dál ko dó szer ve zet nek, a
 Zala Me gyei Bí ró ság 1. Fpk. 20-04-020360/5. sz. vég zé sé -
vel ki je lölt fel szá mo ló ja

nyilvános pályázati felhívás

út ján ér té ke sí te ni kí ván ja az adós gaz dál ko dó szer ve zet tu -
laj do nát ké pe zõ aláb bi va gyon tár gyat:

– 1 db HHW-318 frsz. Land Ro ver Fre e lan der 2,5 V6
tí pu sú, ben zin üze mû, 2497 m3, 130 KW 2001 év já ra tú
gép jár mû vet, irány ára net tó 2 500 000 Ft.

A gép jár mû le rom lott mû sza ki ál la pot ban van.

A fel szá mo ló a va gyon tárgy ér té ke sí té sé vel kap cso la to -
san írá sos pá lyá za tot kér be nyúj ta ni zárt bo rí ték ban, ame -
lyet az aláb bi  címre kell pos tai úton, vagy sze mé lye sen el -
jut tat ni: CERES Kft., 7400 Ka pos vár, Arany J. tér 5., vagy
7406 Ka pos vár, Pf. 8. A bo rí ték ra rá kell ír ni: „Pá lyá zat
SÁ-SI Bt. f. a.”

Az aján la tok be ér ke zé sé nek idõ pont ja: leg ké sõbb je -
len hir det mény Cég köz löny ben va ló köz zé té te lé tõl (2007.
 augusztus 30.) szá mí tott 15. nap, de. 12 óra.

A fel szá mo ló a sze mé lye sen be nyúj tott pá lyá za tok át vé -
te lé rõl el is mer vényt ál lít ki.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

– ha tá ro zott nyi lat ko za tot ar ra néz ve, hogy a pá lyá zó a
va gyon tár gyat meg kí ván ja vá sá rol ni,

– a pá lyá zó ada ta it,

– a pá lyá zat hoz csa tol ni kell tár sa ság ese tén: 30 nap nál
nem ré geb bi cég ki vo na tot vagy ta nú sít ványt, cég bí ró ság
ál tal ik ta tott  társasági szer zõ dést, alá írá si cím pél dányt, a
pá lyá zat so rán el já rás ra jo go sult sze mély meg ha tal ma zá -
sát, ha az nem a cég jegy zék be be jegy zett kép vi se lõ, egyé ni 
vál lal ko zó ese té ben a vál lal ko zói iga zol vány má so la tát,

– a fi ze tés mód ját, a fi ze té si ha tár idõt, az aján lott net tó
vé tel árat, ame lyen fe lül a szer zõ dés kö tés költ sé gei a pá -
lyá zat nyer te sét ter he lik.

A pá lyá zó kö te les 250 000 Ft-ot bá nat pénz ként a
CERES Kft. 12072514-00103887-00200007 sz. bank -
szám lá já ra be fi zet ni, és a bá nat pénz be fi ze té sé nek iga zo lá -
sát a pá lyá zat hoz mel lé kel ni.

Amennyi ben a fen ti ek ben fel so rolt ira tok vagy ada tok
bár me lyi ke hi ány zik, a pá lyá zat ér vény te len.

Az ered mény te le nül vagy ér vény te le nül pá lyá zó ré szé re 
a fel szá mo ló a be fi ze tett bá nat pénzt az ered mény hir de tést
kö ve tõ 8 na pon be lül vissza utal ja.

A pá lyá zat nyer te se a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tá nak nap -
já tól szá mí tott 30 na pos aján la ti kö tött sé get kö te les vál lal -
ni, amennyi ben ezen ha tár idõn be lül az adás vé te li szer zõ -
dés meg kö té sé re sa ját hi bá já ból nem ke rül sor, a pá lyá zó
a be fi ze tett bá nat pénzt el vesz ti, és új pá lyá zat ki írá sá ra ke -
rül sor.

Az aján la tok bon tá sá ra a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ
8 na pon be lül köz jegy zõ je len lé té ben ke rül sor. A be nyúj -
tá si ha tár idõt kö ve tõ 15 na pon be lül a fel szá mo ló az aján -
la to kat ér té ke li. Az ér té ke lés ered mé nyé rõl jegy zõ könyv
ké szül, me lyet bár mely hi te le zõ meg te kint het. Az aján la -
tok el bí rá lá sá nak ered mé nyé rõl a fel szá mo ló az ér de kel te -
ket írás ban értesíti.

A fel szá mo ló a pá lyá za tot meg fe le lõ aján lat hi á nyá ban
ered mény te len nek nyil vá nít hat ja és új pá lyá za tot ír hat ki.
Ha több meg fe le lõ, azo nos ér té kû (a vé tel ár vo nat ko zá sá -
ban leg fel jebb 10%-kal el té rõ) pá lyá zat ér ke zik, az aján -
lat te võk közt nyil vá nos ár tár gya lás meg tar tá sá ra ke rül sor,
mely nek fel té te le it a fel szá mo ló ál la pít ja meg, és az ár tár -
gya lás meg kez dé sét 15 nap pal meg elõ zõ en a részt ve võk -
kel is mer te ti.

Az elõ vá sár lás ra jo go sul tak e jo gu kat a nyil vá nos ér té -
ke sí tés ke re te in be lül gya ko rol hat ják oly mó don, hogy a
ki ala kult vé tel ár is me re té ben a vé te li szán dék ról nyi lat ko -
za tot tesz nek. Az elõ vá sár lá si jog gya kor lá sa ér de ké ben a
fel szá mo ló fel hív ja az ér de kel tek fi gyel mét ar ra, hogy az
elõ vá sár lá si jog gya kor lá sá ra irá nyu ló szán dé ku kat a pá -
lyá za tok be nyúj tá si ha tár ide jé ig írás ban be je len te ni szí -
ves ked je nek. Az írás ban be je len tett, e jo guk kal él ni kí vá -
nó szer ve ze tek, sze mé lyek ré szé re a fel szá mo ló a ki ala kult 
vé tel árat írás ban köz li, meg je löl ve a nyi lat ko zat té tel re
fenn ál ló ha tár idõt is.
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A pá lyá zat ról to váb bi fel vi lá go sí tás dr. Vass Mag dol na
fel szá mo ló tól [tel.: 06 (82) 511-945, 06 (70) 633-3444] és
dr. Cso bán ci Esz ter ügy véd tõl [tel.: 06 (30) 927-9542] kér -
he tõ.

A va gyon tár gyak te le fo non elõ ze tesen egyez te tett idõ -
pont ban meg te kint he tõk.

A STANDARD Fel szá mo ló és Va gyon ke ze lõ Kft.
(Cg.: [01 09 724084]; 1137 Bu da pest, Po zso nyi út 33/A
I. 1.) mint a Bu da fok VIN Kft. „f. a.” (Cg.:
[11 09 011817]; 2800 Ta ta bá nya, Elõd ve zér út 17/A) –
a Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Bí ró ság 3. Fpk.
11-06-070474/6. szá mú vég zé sé vel – ki je lölt fel szá mo -
ló ja (kép vi se li: Ko vács Pé ter fel szá mo ló biz tos) a fo lya -
mat ban lé võ fel szá mo lás ke re té ben

nyilvános pályázat

út ján ér té ke sí te ni kí ván ja az adós is mert té vált aláb bi va -
gyon tár gyát:

Tár gyi esz kö zök és kész let
Pá lyá za ti irány ár: 10 000 000 Ft + áfa.
A pá lyá za ton va ló rész vé tel fel té te lei:
– Meg ha tá ro zott össze gû bá nat pénz meg fi ze té se a fel -

szá mo ló szék he lyén (STANDARD Kft., 1137 Bu da pest,
Po zso nyi út 33/A), amely nek nagy sá ga a meg pá lyá zott va -
gyon elem re a vé tel ár 10%-a.

– A bá nat pénz a vé tel ár ba be szá mí tás ba ke rül, ered -
mény te len pá lyá zat ese tén 8 na pon be lül a pá lyá zó ré szé re
vissza uta lás ra ke rül.

– A vé tel ár ba tör té nõ be szá mí tást a tör vény ki zár ja.
– Az ér té ke sí tés re ke rü lõ tár gyi esz kö zök és kész let

után kel lék sza va tos sá got és ga ran ci át nem vál la lunk.
– A pá lyá za tot leg ké sõbb (az aján lott vé tel ár és fi ze té si

mód meg je lö lé sé vel) je len hir det mény Cég köz löny ben
való köz zé té te lé tõl (2007. au gusz tus 30.) szá mí tott 15. na -
pon 12 órá ig sze mé lye sen kell le ad ni a STANDARD Fel -
szá mo ló és Va gyon ke ze lõ Kft., 1137 Bu da pest, Po zso nyi
út 33/A I. 1. szám alatt lé võ cí mé re.

– Az aján la tot zárt bo rí ték ban kell el he lyez ni, a bo rí té -
kon kér jük fel tün tet ni: „Bu da fok VIN Kft. f. a. pá lyá zat”.

– Az aján lat nak tar tal maz nia kell jo gi sze mély nél és
gaz da sá gi tár sa ság nál a pá lyá zó ne vét, szék he lyét, 30 nap -
nál nem ré geb bi  hatályos cég ki vo na tát, a cég jegy zés re jo -
go sult tiszt ség vi se lõ alá írá si cím pél dá nyát, a meg aján lott
brut tó vé tel árat, a vál lalt fi ze té si fel té te le ket, nyi lat ko za tot 
ar ról, hogy az aján lat te võ 60 na pos aján la ti kö tött sé get vál -
lal, a vé tel ár fe de ze té nek iga zo lá sát.

Ma gán sze mély nél az aján lat nak tar tal maz nia kell ne vét, 
cí mét, sze mé lyi ada to kat, azo no sí tás ra al kal mas to váb bi
ada to kat, a meg aján lott brut tó vé tel árat, a vál lalt fi ze té si
fel té te le ket, nyi lat ko za tot ar ról, hogy az aján lat te võ 60 na -

pos aján la ti kö tött sé get vál lal, a vé tel ár fe de ze té nek iga zo -
lá sát.

– Az aján lat be nyúj tá sa kor iga zol ni kell a bá nat pénz
meg fi ze té sét.

– A pá lyá za tok bon tá sá ról köz jegy zõ je len lé té ben a
 pályázatleadási ha tár idõ le jár ta után 15 na pon be lül ke -
rül sor.

– A pá lyá zat ered mé nyé rõl a fel szá mo ló a bon tás tól
szá mí tott 10 na pon be lül írás ban ér te sí ti az aján lat te võ ket.

– Az elõ vá sár lá si jog gya kor lá sá ra jo go sul tak a jo go -
sult sá gu kat – a jo go sult ság iga zo lá sá val együtt – az aján lat 
be nyúj tá sá nak idõ pont já ig je lent he tik be a fel szá mo ló nak.

A fel szá mo ló a pá lyá za tot (meg fe le lõ pá lyá zat hi á nyá -
ban) ered mény te len nek nyil vá nít hat ja, és új pá lyá za tot hir -
det het ki.

A be ér ke zett aján la tok alap ján a fel szá mo ló ér té ke sí té si
ver seny tár gya lást tart, amennyi ben a meg aján lott vé tel -
árak kö zöt ti el té rés 10%-on be lül van. En nek he lyé rõl, ide -
jé rõl, sza bá lya i ról írás ban ér te sí ti az aján lat te võ ket.

A je len pá lyá za ti fel hí vás a fel szá mo ló szá má ra nem je -
lent ér té ke sí té si kö te le zett sé get.

A fel szá mo ló a ha tá lyos 1991. évi XLIX. tör vény alap -
ján fel hív ja az eset le ges ér de kel te ket elõ vá sár lá si jo guk
gya kor lá sá ra, és  kéri, hogy a jog gya kor lá sá ra irá nyu ló
szán dé ku kat a pá lyá za tok be nyúj tá si ha tár ide jé ig írás ban
je lent sék be.

Bõ vebb tá jé koz ta tás kér he tõ Ko vács Pé ter fel szá mo ló -
biz tos tól mun ka na po kon 8–12 óra kö zött a 329-4940-es
te le fon szá mon.

A CASH & LIMES Va gyon ke ze lõ és Fel szá mo ló Zrt.
(Cg.: [01 10 043611]; 1146 Bu da pest, Chá zár A. u. 9 . ), a
GENTEAM Vál lal ko zá si és Be fek te té si Kft. „f. a.”
(Cg.: [19 09 501145]; 8200 Veszp rém, Ge ren da u. 4.)
adós nak, a Veszp rém Me gyei Bí ró ság 4. Fpk.
19-05-000397/4. szá mú vég zé sé vel ki je lölt fel szá mo ló ja,
a több ször mó do sí tott 1991. évi IL. tör vény (csõdtör vény)
ha tá lyos ren del ke zé sei alap ján

nyilvános pályázat

út ján ér té ke sí te ni kí ván ja az adós gaz dál ko dó szer ve zet tu -
laj do ná ban lé võ aláb bi esz kö zö ket:

 Veszprém 1945/36. hrsz.-ú in gat lan 42 500 000 Ft.
Veszp rém 1945/37. hrsz.-ú in gat lan 28 000 000 Ft.
Épí tõ ipa ri fel vo nó 540 000 Ft.
Az irány árak az áfa össze gét nem tar tal maz zák.
Ér dek lõd ni a kö vet ke zõ el ér he tõ sé ge ken le het: 8200

Veszp rém, Rá kó czi u. 5., Sza ló ki Pé ter fel szá mo ló, tel.: 06 
(88) 404-266.

Az in gat lan ra pá lyá zó nak az aján lott vé tel ár 10%-ának
meg fe le lõ bá nat pénzt kell be fi zet ni a GENTEAM Vál lal -
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ko zá si és Befek tetési Kft. „f. a.” 10404041-00004848-
00000008 szá mú szám lá já ra.

A pá lyá za ti aján la to kat ket tõs, zárt bo rí ték ban,
„GENTEAM Kft. f. a. pá lyá zat” meg je lö lés sel kell sze mé -
lye sen be nyúj ta ni, vagy tér ti ve vénnyel fel ad ni, a CASH &
LIMES Zrt. veszp ré mi iro da (8200 Veszp rém, Rá kó czi
u. 5.) cí mé re.

Az aján la tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: je len hir det -
mény Cég köz löny ben va ló köz zé té te lé tõl (2007. au gusz -
tus 30.) szá mí tott 15. nap 12 óra.

A pá lyá za ti aján lat nak tar tal maz nia kell:
– az aján lat te võ ne vét (cég ne vét, lak cí mét), szék he lyét, 

adó szá mát, bank szám la szá mát, a kép vi se let re jo go sult
sze mély(ek) ada tait, a cég aján lat te võ ese tén mel lé kel ve
30 nap nál nem ré geb bi hi te les cég ki vo na tot és alá írá si
cím pél dányt,

– a meg vá sá rol ni kí vánt va gyon tár gyat az aján lott áfa
nél kü li vé tel ár pon tos meg je lö lé sé vel, 

– a meg aján lott vé tel ár fi ze té si fel té te le it, ha tár ide jét,
– a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ra vo nat ko zó an, hogy aján -

la tát a be nyúj tás ra nyit va ál ló ha tár idõ le jár tá tól szá mí tott
40 na pig fenn tart ja,

– bá nat pénz be fi ze té sét iga zo ló bi zony lat má so la tát,
– cég sze rû alá írást és dá tu mot.
A fen ti tar tal mi vagy for mai kö ve tel mé nyek nek meg

nem fe le lõ aján lat ér vény te len.
A fel szá mo ló fel hív ja az elõ vá sár lá si jo go sul ta kat, hogy 

elõ vé te li szán dé ku kat – elõ vé te li jo go sult sá guk iga zo lá sa
mel lett – a pá lyá zat be adá si ha tár ide jé ig írás ban nyújt -
sák be.

Az aján la tok bon tá sá ra a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ
5 na pon be lül, köz jegy zõ je len lé té ben ke rül sor, mely rõl
jegy zõ könyv ké szül. A be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ 15 na -
pon be lül a fel szá mo ló az aján la to kat ér té ke li. Az ér té ke lés 
ered mé nyé rõl a fel szá mo ló az ér de kel te ket írás ban ér te sí ti. 
Meg fe le lõ, azo nos ér té kû pá lyá za tok ese tén, az aján lat te -
võk kö zött nyil vá nos ár tár gya lás meg tar tá sá ra ke rül sor,
mely nek fel té te le it – az ár tár gya lás idõ pont ját meg elõ zõ en 
– a részt ve võk kel a fel szá mo ló ismerteti.

Ha egy té tel re több, azo nos ér té kû aján lat ér ke zik, ak kor 
elõnyt él vez az a pá lyá zó, aki több té tel együt tes meg vá -
sár lá sá ra ad aján la tot.

A fel szá mo ló a je len pá lyá za ti for du lót – meg fe le lõ
aján lat hi á nyá ban – ered mény te len nek nyil vá nít hat ja, és új 
pá lyá za tot ír hat ki.

A CASH & LIMES Va gyon ke ze lõ és Fel szá mo ló Zrt.
(Cg.: [01 10 043611]; 1146 Bu da pest, Chá zár A. u. 9 . ) a
Bel vá ro si Ruha szalon Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.
„f. a.” (Cg.: [19 09 502643]; 8200 Veszp rém, Cser hát
ltp. 7.) adós nak, a Veszp rém Me gyei Bí ró ság 4. Fpk.
19-04-072298. szá mú vég zé sé vel ki je lölt fel szá mo ló ja, a

több ször mó do sí tott 1991. évi IL. tör vény (csõdtör vény)
 hatályos ren del ke zé sei alap ján

nyilvános pályázat

út ján ér té ke sí te ní kí ván ja az adós gaz dál ko dó szer ve zet tu -
laj do ná ban lé võ, 90 m2 üz let be ren de zést.

Fen ti esz kö zök ér té ke 400 000 Ft, mely az áfa össze gét
nem tar tal maz za.

A be ren de zé si tár gyak elõ ze tes egyez te tés után meg te -
kint he tõk. A fel szá mo ló el ér he tõ sé ge: 8200 Veszp rém,
Rá kó czi u. 5., Sza ló ki Pé ter fel szá mo ló, tel.: 06 (88)
404-266, 06 (30) 316-8121.

A pá lyá za ti aján la to kat ket tõs, zárt bo rí ték ban, „Bel vá -
ro si Ru ha sza lon Kft. f. a. pá lyá zat” meg je lö lés sel kell
 személyesen be nyúj ta ni, vagy tér ti ve vénnyel fel ad ni, a
CASH & LIMES Zrt. veszp ré mi iro da (8200 Veszp rém,
Rá kó czi u. 5.) cí mé re.

Az aján la tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: je len hir det -
mény Cég köz löny ben va ló köz zé té te lé tõl (2007. au gusz -
tus 30.) szá mí tott 15. nap 12 óra.

A pá lyá za ti aján lat nak tar tal maz nia kell:
– az aján lat te võ ne vét (cég ne vét, lak cí mét), szék he lyét, 

adó szá mát, bank szám la szá mát, a kép vi se let re jo go sult
sze mély(ek) ada tait, a cég aján lat te võ ese tén mel lé kel ve
30 nap nál nem ré geb bi hi te les cég ki vo na tot és alá írá si
cím pél dányt,

– a meg vá sá rol ni kí vánt va gyon tár gyat az aján lott áfa
nél kü li vé tel ár pon tos meg je lö lé sé vel, 

– a meg aján lott vé tel ár fi ze té si fel té te le it, ha tár ide jét,
– a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ra vo nat ko zó an, hogy aján -

la tát a be nyúj tás ra nyit va ál ló ha tár idõ le jár tá tól szá mí tott
40 na pig fenn tart ja,

– cég sze rû alá írást és dá tu mot.
A fen ti tar tal mi vagy for mai kö ve tel mé nyek nek meg

nem fe le lõ aján lat ér vény te len.
A fel szá mo ló fel hív ja az elõ vá sár lá si jo go sul ta kat, hogy 

elõ vé te li szán dé ku kat – elõ vé te li jo go sult sá guk iga zo lá sa
mel lett – a pá lyá zat be adá si ha tár ide jé ig írás ban nyújt -
sák be.

Az aján la tok bon tá sá ra a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ
5 na pon be lül, köz jegy zõ je len lé té ben ke rül sor, mely rõl
jegy zõ könyv ké szül. A be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ 15 na -
pon be lül a fel szá mo ló az aján la to kat ér té ke li. Az ér té ke lés 
ered mé nyé rõl a fel szá mo ló az ér de kel te ket írás ban ér te sí ti. 
Meg fe le lõ, azo nos ér té kû pá lyá za tok ese tén, az aján lat te -
võk kö zött nyil vá nos ár tár gya lás meg tar tá sá ra ke rül sor,
mely nek fel té te le it – az ár tár gya lás idõ pont ját megelõ -
zõen –, a részt ve võk kel a fel szá mo ló is mer te ti.

Ha egy té tel re több, azo nos ér té kû aján lat ér ke zik, ak kor 
elõnyt él vez az a pá lyá zó, aki több té tel együt tes meg vá -
sár lá sá ra ad aján la tot.

A fel szá mo ló a je len pá lyá za ti for du lót – meg fe le lõ
aján lat hi á nyá ban – ered mény te len nek nyil vá nít hat ja, és új 
pá lyá za tot ír hat ki.
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A VECTIGALIS Ál ta lá nos Vál lal ko zá si Zárt kö rû en Mû -
kö dõ Rész vény tár sa ság (cég jegy zék szám: [01 10 044074]; 
szék hely: 1051 Bu da pest, Mér leg u. 12. V. 7–8.; ko ráb bi
szék hely: 7621 Pécs, Má tyás ki rály u. 21.; le ve le zé si cím:
7601 Pécs, Pf. 378), az „É-Far mer Tra de” Me zõ gaz da -
sá gi Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. „f. a.” (cég jegy -
zék szám: [08 09 007317]; szék he lye: 9161 Gyõr -
sövényház, Fe hér tói u. 37.; adó szám: [11611398-2-08])
Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Bí ró ság 2. Fpk.
08-04-000218/9. szá mú jog erõs vég zé sé vel ki je lölt fel szá -
mo ló ja

nyilvános pályázati felhívás

út ján kí ván ja ér té ke sí te ni adós gaz dál ko dó szer ve zet tu laj -
do nát ké pe zõ in gat lant:

– Gyõr sö vény ház, kül te rü let 0241/28. hrsz. alatt fel -
vett, 1 ha 8735 m2 alap te rü le tû, „ma jor, 2 gaz da sá gi épü let
és ud var” meg je lö lé sû in gat lan fel épít mé nyek kel együtt.

Irány ár: 12 000 000 Ft + áfa.

A fel szá mo ló az ér té ke sí tés sel kap cso lat ban írá sos aján -
la to kat kér be nyúj ta ni, me lye ket a VECTIGALIS ZRt.,
8901 Za la eger szeg, Pf. 235, il let ve 8900 Za la eger szeg,
Rá kó czi u. 13. szám alat ti cí mek re kér „É-Far mer Tra de
Kft. f. a. VÉTELI AJÁNLAT” meg je lö lés sel, zárt bo rí ték -
ban sze mé lye sen, vagy pos tai úton el jut tat ni.

A fel szá mo ló a sze mé lye sen be nyúj tott pá lyá za tok át vé -
te lé rõl el is mer vényt ál lít ki.

Az aján lat nak tar tal maz nia kell: ma gán sze mély aján lat -
te võ ese té ben a pá lyá zó ne vét, sze mé lyi ada ta it, cí mét, az
azo no sí tá sá ra al kal mas to váb bi ada to kat, az aján lott net tó
vé tel árat, a vál lalt fi ze té si fel té te le ket, nyi lat ko za tot 60 na -
pos aján la ti kö tött ség vál la lá sá ról, va la mint a vé tel ár fe de -
ze té nek iga zo lá sát; vál lal ko zás, il let ve tár sa ság aján lat te -
võ ese té ben: a pá lyá zó ne vét, szék he lyét, az azo no sí tá sá ra
al kal mas to váb bi ada to kat, ha tá lyos cég ki vo na tát, a cég -
jegy zés re jo go sult ve ze tõ tiszt ség vi se lõ(k) alá írá si cím pél -
dá nyát, az aján lott net tó vé tel árat, a vál lalt fi ze té si fel té te -
le ket, nyi lat ko za tot 60 na pos aján la ti kö tött ség vál la lá sá -
ról, va la mint a vé tel ár fe de ze té nek iga zo lá sát.

Az aján lat be nyúj tá sá nak idõ pont ja: leg ké sõbb je len
hir det mény Cég köz löny ben va ló köz zé té te lé tõl (2007.
 augusztus 30.) szá mí tott 15. nap 12 óra.

Az ér té ke sí tés re ke rü lõ in gat lan – idõ pont-egyez te tést
kö ve tõ en – meg te kint he tõ. To váb bi in for má ció a fel szá -
mo ló szer ve zet mun ka tár sá tól, Pé ter Már ta fel szá mo ló biz -
tos tól a 06 (30) 946-5537-es te le fon szá mon sze rez he tõ be.

Az aján la tok bon tá sá ra a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ
8 na pon be lül, köz jegy zõ je len lé té ben ke rül sor. A be nyúj -
tá si ha tár idõt kö ve tõ 8 na pon be lül a fel szá mo ló az aján la -
to kat ér té ke li. Az ér té ke lés ered mé nyé rõl jegy zõ könyv ké -
szül, me lyet adós bár mely hi te le zõ je meg te kint het.

Az aján la tok el bí rá lá sá nak ered mé nyé rõl a fel szá mo ló
az ér de kel te ket írás ban ér te sí ti.

A fel szá mo ló a pá lyá za tot meg fe le lõ aján la tok hi á nyá -
ban ered mény te len nek nyil vá nít hat ja, és új pá lyá za tot ír -

hat ki. Elõnyt él vez az a pá lyá zó, aki az ér té ke sí ten dõ va -
gyon tár gya kat egy ben kí ván ja meg vá sá rol ni.

Meg fe le lõ pá lyá zat ese tén az aján lat te võk kö zött nyil -
vá nos ár tár gya lás meg tar tá sá ra ke rül sor, mely nek fel té te -
le it az ár tár gya lás meg kez dé sét meg elõ zõ en a részt ve võk -
kel a fel szá mo ló is mer te ti.

A fel szá mo ló fel hív ja az ér de kel te ket az elõ vá sár lá si
jog gya kor lá sá ra.

A MAROSHOLDING Ta nács adó Kft. (Cg.:
[01 09 870092]; 1021 Bu da pest, Hárs he gyi út 5–7.) mint a
VSM 2002 Ke res ke del mi Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa -
ság „f. a.” (Cg.: [06 09 009734]; 6723 Sze ged, Gás pár Z.
u. 4/B) fel szá mo ló ja

nyilvános pályázat

út ján ér té ke sí ti a fel szá mo lás alatt ál ló szer ve zet aláb bi
kész le tét.

Kész le tek:
NU 8230 tí pu sú ADC kon vek tor 13 da rab.
Irány ár: 5 000 000 Ft + áfa.
A kész le tek re csak egy ben nyújt ha tó be pá lyá zat.
Az ér té ke sí tés re ke rü lõ kész le tek pá lyá za ti tá jé koz ta tó ja 

a pá lyá za ti hir det mény Cég köz löny ben tör té nõ meg je le né -
sét köve tõen meg te kint he tõ a MAROSHOLDING Kft.
Sze ged, De ák F. u. 4. fszt. 1. szám alat ti iro dá já ban a 06
(62) 484-690-es te le fon szá mon  történõ elõ ze tes egyez te -
tés után.

A pá lyá za ton va ló rész vé tel fel té te lei:
– 50 000 Ft bá nat pénz meg fi ze té se a pá lyá za ti tá jé koz -

ta tó ban sze rep lõ szám la szám ra.
– A bá nat pénz a vé tel ár ba be szá mí tás ra, ered mény te len 

pá lyá zat ese tén 8 na pon be lül vissza uta lás ra ke rül.
– A pá lyá zat nak leg ké sõbb (az aján lott vé tel ár és fi ze -

té si mód meg je lö lé sé vel) je len hir det mény Cég köz löny ben 
va ló köz zé té te lé tõl (2007. au gusz tus 30.) szá mí tott 15. na -
pig, 1 pél dány ban kell be ér kez ni, il let ve a 15. na pon
12 órá ig le ad ni a MAROSHOLDING Kft., 6720 Sze ged,
De ák F. u. 4. fszt. 1. sz. alat ti cí mé re.

– Az aján la tot zárt bo rí ték ban kell el he lyez ni; a borí -
tékon kér jük fel tün tet ni: VSM 2002 Kft. „f. a.” PÁ -
LYÁZAT.

– Az aján lat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó ne vét, szék -
he lyét, ha tá lyos cég ki vo na tát, a cég jegy zés re jo go sult
tiszt ség vi se lõ alá írási cím pél dá nyát, a meg aján lott vé tel -
árat, a vál lalt fi ze té si fel té te le ket, nyi lat ko za tot ar ról, hogy
az aján lat te võ 90 na pos aján la ti  kötöttséget vál lal.

– Az aján lat be nyúj tá sa kor iga zol ni kell a bá nat pénz
meg fi ze té sét.

– A pá lyá zat bon tá sá ra köz jegy zõ je len lé té ben, a pá -
lyá zat le a dá si ha tár idõ le jár ta után 30 na pon be lül ke rül sor.
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– A pá lyá zat ered mé nyé rõl a fel szá mo ló a bon tás tól
szá mí tott 30 na pon be lül írás ban ér te sí ti az aján lat te võ ket.

– Az elõ vá sár lá si jog gya kor lá sá ra jo go sul tak a jo go -
sult sá gu kat – a jo go sult ság iga zo lá sá val együtt – az aján lat 
be nyúj tá sá nak idõ pont já ig je lent he tik be a fel szá mo ló nál.

A Cstv. 49/A. § (4) be kez dés alap ján a fel szá mo ló a pá -
lyá za tot meg fe le lõ aján lat hi á nyá ban ered mény te len nek
nyil vá nít hat ja, és új pá lyá za tot ír hat ki. Ha több meg fe le lõ, 
azo nos ér té kû (a vé tel ár vo nat ko zá sá ban leg fel jebb
10%-kal el té rõ) pá lyá zat ér ke zik, a fel számoló a pá lyá zók
kö zött nyil vá nos ár tár gya lást tart. En nek he lyé rõl és ide jé -
rõl, sza bá lya i ról írás ban ér te sí ti az aján lat te võ ket.

A Cstv. 49.  § (4) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján tu laj -
don jo got vagy más va gyo ni ér té kû jo got szer zõ fél a nyil -
vá nos ér té ke sí té sen az adós sal szem ben be szá mí tás sal nem 
él het.

A fel szá mo ló a ha tá lyos 1991. évi XLIX. tör vény 49. §
C sza kasz (2) be kez dés alap ján fel hív ja az eset le ges ér de -
kel te ket elõ vá sár lá si  joguk  gyakorlására és ké ri, hogy a jog
gya kor lá sá ra irá nyu ló szán dé ku kat a pá lyá za tok be nyúj tá si
ha tár ide jé ig írás ban je lent sék be.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban to váb bi fel vi lá go sí tás kér -
he tõ mun ka na po kon 9–12 óra kö zött Sza bó Ti bortól a 06
(62) 484-690-es  telefonszámon.

A Du na Lib ra Köz gaz dász ZRt. (Cg.: [01 10 042004];
1062 Bu da pest, And rás sy út 91.) mint az MPS Al ba Ipa ri
Szol gál ta tó és Keres kedelmi Kft. „f. a.” (Cg.:
[07 09 009661]; 8000 Szé kes fe hér vár, Gáz u. 17.) ki je lölt
fel szá mo ló ja

nyilvános pályázat

út ján kí ván ja ér té ke sí te ni az adós gaz dál ko dó szer ve zet tu -
laj do nát ké pe zõ aláb bi in gó és in gat lan va gyont:

Ko má rom bel te rü let 7114. hrsz.-ú, „ki vett üzem” meg -
ne ve zé sû 4800 m2 te rü le tû te lek in gat lan a raj ta ta lál ha tó
épü let tel, va la mint a be ren de zé sek kel és egyéb igaz ga tá si
fel sze re lé sek kel, a te lep he lyen lé võ va la mennyi tár gyi esz -
köz zel együtt.

Brut tó ér ték: 161 000 000 Ft.
A meg hir de tett va gyon 161 000 000 Ft (egy száz hat van -

egy mil lió fo rint), amely összeg az ál ta lá nos for gal mi adót
már tar tal maz za.

A pá lyá za ton va ló rész vé tel fel té te le a pá lyá za ti ha tár -
idõn be lül a bá nat pénz be fi ze té se és a be fi ze tés rõl szó ló bi -
zony lat csa to lá sa a pá lyá zat hoz.

A bá nat pénz nagy sá ga: 16 000 000 Ft (ti zen hat mil lió
fo rint).

Az ér té ke sí tés re fel kí nált va gyon tár gyak ra kel lék sza va -
tos sá got nem vál la lunk.

A vé tel árat a pá lyá za ti fel té tel fü zet ben meg ha tá ro zot tak 
sze rint, át uta lás sal kell meg fi zet ni a szer zõ dés kö tés tõl szá -
mí tott 8 na pon be lül. Be szá mí tás a Cstv. sze rint ki zárt.

Az elõ vá sár lás ra jo go sul tak jo ga i kat pá lyá zat bon tás kor
gya ko rol hat ják.

A fel szá mo lás a több ször mó do sí tott 1991. évi XLIX.
tör vény sze rint fo lyik. A pá lyá za ti el já rás rész le tes fel té te -
le it a fel té tel fü zet ál la pít ja meg, amely tar tal maz za a meg -
vá sár lás ra fel kí nált va gyon tár gyak be mu ta tá sát is. Az
aján lat ér vé nyes sé gé nek fel té te le a fentiek ben meg ha tá ro -
zott össze gû bá nat pénz nek az elõ ze tes meg fi ze té se az
MPS Al ba Ipa ri Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Zrt. „f. a.”
MKB Nyrt.-nél ve ze tett 10300002-20322388-49020195
szá mú bank szám lá já ra „MPS Al ba Ipa ri Szol gál ta tó és Ke -
res ke del mi Zrt. f. a. pá lyá zat” meg je lö lés sel, il let ve a fel té -
tel fü zet ben fog lal tak nak va ló meg fe le lõ ség. A pá lyá za ti
aján lat ban 90 na pos aján la ti kö tött sé get kell vállalni.

Kér jük a pá lyá zó kat, hogy pá lyá za ti aján la tu kat egy ere -
de ti pél dány ban, ma gyar nyel ven, a pá lyá zó ra va ló uta lás
nél kü li, „MPS Al ba Ipa ri Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Zrt.
f. a. pá lyá zat” jel igé vel fel ira to zott zárt bo rí ték ban, 

2007. szep tem ber 14-én
10 (tíz) és 11 (ti zen egy) óra kö zött

a fel szá mo ló iro dá já ban (1062 Bu da pest, And rás sy út 91.), 
a fel té tel fü zet ben meg ha tá ro zott mó don, tar ta lom mal és
kel lé kek kel nyújt sák be.

A fel té tel fü zet a pá lyá zat meg je le né sét kö ve tõ nap tól a
be nyúj tás ha tár nap ját meg elõ zõ mun ka na pig na pon ta
10–14 óra kö zött a fel szá mo ló szék he lyén meg te kint he tõ,
il let ve meg vá sá rol ha tó. A pá lyá za ti aján la to kat a be adás
ha tár ide jé tõl szá mí tott 8 na pon be lül köz jegy zõ je len lé té -
ben bont juk fel. A pá lyá zat bon tá son részt ve het nek azok a
pá lyá zók, akik a pá lyá za tot ha tár idõ ben be nyúj tot ták és a
bá nat pénz ha tár idõ ben tör té nõ be fi ze té sét iga zol ni tudják.

A meg fe le lõ pá lyá za ti aján la to kat a fel szá mo ló az ár aján -
la tok nagy sá ga, il let ve a fel té tel fü zet ben fog lal tak vál la lá sa
alap ján  bírálja el.

Ki író fenn tart ja ma gá nak az ár aján lat ja ví tó el já rás al -
kal ma zá sá nak jo gát.

Amennyi ben va la mely aján la ti ár a leg ma ga sabb aján la -
ti ár 90%-át el éri, a fel szá mo ló a pá lyá zók kö zött – köz -
jegy zõ je len lé té ben – nyil vá nos ár tár gya lást tart. A be -
nyúj tott pá lyá za ti aján la to kat – az ár tár gya lás ese tét ki -
véve – me net köz ben mó do sí ta ni nem le het.

A je len pá lyá za ti fel hí vás a fel szá mo ló szá má ra nem je -
lent ér té ke sí té si kö te le zett sé get, a pá lyá za tot a fel szá mo ló
meg fe le lõ aján lat hi á nyá ban ered mény te len nek nyil vá nít -
hat ja.

Az ér té ke sí tés re fel kí nált va gyon elõ ze tes egyez te tés
alap ján te kint he tõ meg.

To váb bi fel vi lá go sí tás sal Ko vács Zol tán fel szá mo ló biz -
tos (tel.: 413-0808) kész ség gel áll ren del ke zés re.
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Az A + P Mód szer Kft. (cég jegy zék szám:
[01 09 461769]; 1111 Bu da pest, Bu da fo ki út 16.) mint a
Ni ro ’St Kft. „f. a.” (cég jegy zék szám: [13 09 105211];
2112 Ve res egy ház, Cso má di u. 60.) ki je lölt fel szá mo ló ja

nyilvános pályázat

ke re té ben ér té ke sí ti a To y o ta Hi a ce tí pu sú, HAA-094 for -
gal mi rend szá mú te her gép ko csit.

Az ér té ke sí tés re fel kí nált te her gép ko csi irá nyá ra:
1 400 000 Ft + áfa (egy mil lió-négy száz ezer fo rint + áfa).

Pá lyá za ti fel té te lek:
– egy ér tel mû en meg ha tá ro zott vé te li ár és fi ze té si fel té -

te lek meg je lö lé se;
– az aján lat te võ ada tai, tár sa sá gok ese tén 30 nap nál

nem ré geb bi cég ki vo nat csa to lá sa;
– bá nat pénz-be fi ze tés iga zo lá sa.
A pá lyá zat rész le tes fel té te le it tar tal ma zó ten der fü zet a

fel szá mo ló iro dá já ban (1111 Bu da pest, Bu da fo ki út 16.,
mun ka na po kon 12–15 órá ig) 50 000 Ft + áfa be fi ze té se el -
le né ben meg vá sá rol ha tó, il let ve a fent meg je lölt idõ pont -
ban meg te kint he tõ.

A bá nat pénz össze ge 300 000 Ft, me lyet az A + P Mód -
szer Kft. 11711041-20460815 szá mú bank szám lá já ra kell
be fi zet ni leg késõbb 2007. szep tem ber 13-i ér ték nap pal.
A bá nat pénzt a nyer tes pá lyá zó aján la tá ban fog la ló ként
vesszük fi gye lem be, a si ker te len pá lyá zók nak a bá nat pénz
össze ge az ered mény hir de tést kö ve tõ en vissza uta lás ra
 kerül.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 

2007. szep tem ber 17.

A pá lyá za tok ér té ke lé se, ered mény hir de tés: 2007. szep -
tem ber 24.

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak mód ja: zárt bo rí ték ban,
sze mé lye sen a fel szá mo ló iro dá já ban (1111 Bu da pest,
 Budafoki út 16., 12–15 óra kö zött) vagy pos tán, „Pá lyá -
zat” cím mel, az 1518 Bu da pest, Pf. 93 pos ta fi ók cím re.

Az elõ vá sár lás ra jo go sul tak az elõ vá sár lá si jo gu kat ki -
zá ró lag a je len pá lyá za ti el já rás so rán gya ko rol hat ják.

A fel szá mo ló fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy – meg fe -
le lõ aján lat hi á nyá ban – a pá lyá za tot ered mény te len nek
nyil vá nít sa.

A te her gép ko csi hely szí ni meg te kin té sé vel, va la mint
to váb bi pá lyá za ti in for má ci ó ik kal kap cso lat ban a 06 (1)
365-1745, il let ve 06 (30) 436-5289-es te le fon szá mo kon,
Ter dik Ti bor fel szá mo ló nál le het ér dek lõd ni.

A CREDIT-AUDIT Üz let vi te li Szol gál ta tó Kft. (Cg.:
[01 09 674540]; 1137 Bu da pest, Rad nó ti M. u. 2.) mint az
EVIG Elektro motor Gyár tó és Szol gál ta tó Kft. „f. a.”

(Cg.: [01 09 665290]; 1103 Bu da pest, Gyöm rõi út 128.)
fel szá mo ló ja

nyilvános pályázat

út ján meg hir de ti ér té ke sí tés re az adós gaz dál ko dó szer ve -
zet aláb bi va gyon tár gyát:

in gat lan (Bu da pest X. ke rü let, Gyöm rõi út 128. szám
alat ti te lep hely, hrsz.: 42288/7/C63.; 6988 m2 bel te rü le tû
há zas in gat lan).

Irány ár: 250 000 000 Ft + áfa.

A vé tel ár ba hi te le zõi kö ve te lé sek nek be szá mí tá sá ra
nincs le he tõ ség.

Rész vé te li fel té te lek:

Bá nat pénz: a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tá ig a pá lyá za ti net -
tó irány ár 10%-ának be fi ze té se az adós szer ve zet Bu da pest 
Bank Rt.-nél  vezetett 10103881-39270200-00000003 sz.
szám lá já ra.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a bá nat pénz be fi ze té sé -
nek iga zo lá sát, a vé tel ár össze gé nek, fi ze té si mód já nak és
ha tár ide jé nek egy ér tel mû meg je lö lé sét.

A be ér ke zett pá lyá za to kat a fel szá mo ló köz jegy zõ je -
len lé té ben bont ja fel és azt kö ve tõ en ér té ke li.

A pá lyá zók az ér té ke lés ered mé nyé rõl leg ké sõbb a pá -
lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na pon be lül kap nak ér te -
sí tést.

A pá lyá za to kat „EVIG Kft. f. a. Pá lyá zat” meg je lö lés -
sel, zárt bo rí ték ban kell be nyúj ta ni a hir det mény Cég köz -
löny ben tör té nõ meg je le né sét (2007. au gusz tus 30.) kö ve tõ 
15. nap já ig

1. pos tán a CREDIT-AUDIT Kft. (1137 Bu da pest,
Rad nó ti M. u. 2.) le vél cí mé re, vagy

2. sze mé lye sen a le já ra ti ha tár idõ nap ján 10–13 órá ig a
CREDIT-AUDIT Kft., 1137 Bu da pest, Rad nó ti M. u. 2.
705. szá mú fel számolói iro dá já ban.

Az elõ vá sár lás ra jo go sul tak a pá lyá za ti ha tár idõ ig je -
lent sék be elõ vá sár lá si szán dé ku kat a Cstv. elõ írá sa i nak
meg fe le lõ en.

A ki író fenn tart ja jo gát, hogy a pá lyá za tot meg fe le lõ
aján lat hi á nyá ban, in dok lás nél kül ered mény te len nek nyil -
vá nít sa, több meg fe le lõ, kö zel azo nos (10%-on be lü li) ér -
té kû pá lyá za ti aján lat ese tén a fel szá mo ló ár tár gya lást tart -
va vá laszt ja ki a meg vá sár lás ra jo go sult pá lyá zót.

A pá lyá zat rész le tes fel té te le it tar tal ma zó fel té tel fü zet –
ára 50 000 Ft + áfa – meg vá sá rol ha tó, il let ve meg te kint he -
tõ a CREDIT-AUDIT Kft., 1137 Bu da pest, Rad nó ti M.
u. 2. 705. szá mú fel szá mo lói iro dá já ban, elõ ze tes idõ -
pont-egyez te tés sel, mun ka na po kon 9–12 órá ig.

To váb bi in for má ció kap ha tó a fel szá mo ló biz tos tól,
Nagy né Tóth Sze ré nától a 06 (20) 423-2658-as, Dra vec ki
Bá lint nétól a 06 (1) 451-3716-os, vagy Tú ró czi Já nos he lyi 
meg bí zot tól a 06 (30) 938-8968-as te le fon szá mon.
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: Gi lyán György. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 99 792 Ft. Egy pél dány ára: 210 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +189 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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07.2924 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.




