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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A pénzügyminiszter
19/2007. (IX. 13.) PM

rendelete

a kincstári rendszer mûködésével kapcsolatos
pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjérõl  szóló

36/1999. (XII. 27.) PM rendelet módosításáról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
124.  § (4) be kez dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján – 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 ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – az aláb bi a -
kat ren de lem el:

1.  §

A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi 
szol gál ta tá sok tel je sí té sé nek rend jé rõl  szóló 36/1999.
(XII. 27.) PM ren de let 9.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A Kincs tár azon na li be sze dé si meg bí zást
a) a kincs tá ri kör be tar to zók kal szem ben a sa ját gaz dál -

ko dá suk kal össze füg gés ben az elõ irány zat-fel hasz ná lá si
ke ret szám la [Korm. ren de let 99.  § (1) be kez dés a) pont,
105.  § (1) be kez dés, 107.  § (1) be kez dés c) pont], a fe je ze ti
ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá sá val össze füg gés ben
pe dig a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret -
szám la [Korm. ren de let 98.  § (1) be kez dés d) pont],

b) kincs tá ri pénz for gal mi szám la tu laj do no sok kal
szem ben a pénz for ga lom le bo nyo lí tá sá ra szol gá ló fo lyó -
szám la [Korm. ren de let 97.  § (2) be kez dés a) pont],

c) az a) és b) pont ban fog lal ta kon túl me nõ en a kincs tá ri 
ügy fél ál tal adott Fel ha tal ma zó le vél alap ján az ab ban
megjelölt számla
ter hé re tel je sít.”

2.  §

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

(2) E ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
veszti.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
70/2007. (IX. 13.) OGY

határozata

az Irak demokratikus újjáépítéséhez szükséges
stabilizációs és humanitárius mûveletekben résztvevõ

külföldi fegyveres erõk Magyar Köztársaság
területén 2006. évben végrehajtott áthaladásáról szóló 

jelentés elfogadásáról*

Az Or szág gyû lés „az Irak de mok ra ti kus új já épí té sé hez
szük sé ges sta bi li zá ci ós és hu ma ni tá ri us mû ve le tek ben
részt ve võ kül föl di fegy ve res erõk Ma gyar Köz tár sa ság
 területén 2006. év ben vég re haj tott át ha la dá sá ról” szó ló
 jelentést el fo gad ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Béki Gab ri el la s. k., Mór ing Jó zsef s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. szep tem ber 10-i ülés nap ján
 fogadta el.

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
59/2007. (IX. 13.) ME

határozata

szakállamtitkár megbízatásának megszûnésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló 2006.
évi LVII. tör vény 58. § c) pont ja alap ján, a gaz da sá gi és
köz le ke dé si mi nisz ter ja vas la tá ra

Me ré nyi Mik lóst,

a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um szak ál lam tit -
ká rát e tiszt sé gé bõl

– 2007. au gusz tus 1-jei ha tállyal – 

fel men tem.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Miniszterelnök
60/2007. (IX. 13.) ME

határozata

fõiskolai rektor megbízatása megszûnésének
megállapításáról

A fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény
101. § (3) be kez dés a) pont já ban fog lalt jog kö röm ben – az
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter nek a fenn tar tó val egyet ér -
tés ben tett elõ ter jesz té sé re – megállapítom, hogy

A Tan Ka pu ja Budd his ta Fõ is ko lán

Kar sai Gá bor rek to ri meg bí za tá sa – 2007. jú ni us 30-i
ha tállyal, le mon dá sa miatt – 

meg szûnt.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Miniszterelnök
61/2007. (IX. 13.) ME

határozata

fõiskolai rektor megbízásáról

A fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény
101. § (3) be kez dés a) pont já ban fog lalt jog kö röm ben – az
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter nek a fenn tar tó val egyet -
értésben tett elõterjesztésére – 

A Tan Ka pu ja Budd his ta Fõ is ko lán

dr. Ru zsa Fe renc fõ is ko lai ta nárt – a 2007. szep tem ber
1-jé tõl 2011. au gusz tus 31-éig ter je dõ idõ tar tam ra – 

a rek to ri te en dõk el lá tá sá val meg bí zom.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A kül ügy mi nisz ter ha tá ro za tai

A külügyminiszter
28/2007. (IX. 13.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai
Köztársaság Kormánya között Havannában,

2006. február 14-én aláírt, a kulturális, az oktatási 
és a tudományos cserekapcsolatokról szóló

Egyezmény kihirdetésérõl szóló 
156/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 2–3. §-a

hatálybalépésérõl

A 156/2007. (VI. 27.) Korm. ren de let tel a Ma gyar Köz -
löny 2007. jú ni us 27-i, 64. szá má ban ki hir de tett, a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és a Ku bai Köz tár sa ság Kor má nya 
kö zött Ha van ná ban, 2006. feb ru ár 14-én alá írt, a kul tu rá -
lis, az ok ta tá si és a tu do má nyos cse re kap cso la tok ról szó ló
Egyez mény a 9. Cikk ér tel mé ben azon a na pon lép ha tály -
ba, ame lyen a Fe lek dip lo má ci ai úton tá jé koz tat ják egy -
mást ar ról, hogy a ha tály ba lé pés hez szük sé ges al kot má -
nyos elõ írá sok tel je sül tek.

A Ma gyar Fél 2007. jú li us 13-i kel te zé sû jegy zé ké ben
tá jé koz tat ta a Ku bai Fe let a ha tály ba lé pés hez szük sé ges
 alkotmányos elõ írá sok tel je sü lé sé rõl, a Ku bai Fél ha son ló
tar tal mú jegy zé két a Ma gyar Fél 2007. au gusz tus 15-én
vet te kéz hez. Az egyez mény a 9. Cikk nek meg fe le lõ en a
Ku bai Fél jegy zé ke kéz be sí té sé nek napján, azaz 2007.
augusztus 15-én lépett hatályba.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 156/2007.
(VI. 27.) Korm. ren de let 4. § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tom, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Ku bai
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött Ha van ná ban, 2006. feb ru ár
14-én alá írt, a kul tu rá lis, az ok ta tá si és a tu do má nyos cse -
re kap cso la tok ról szó ló Egyez mény ki hir de té sé rõl szó ló
156/2007. (VI. 27.) Korm. ren de let 2–3. §-a 2007. au gusz -
tus 15-én, azaz ket tõ ezer-hét au gusz tus ti zen ötö di kén
 hatályba lé pett.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter
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Személyi rész

SZEMÉLYÜGYI HÍREK

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

személyügyi hírei

Kitüntetések

A Magyar Köztársaság elnöke

a miniszterelnök elõterjesztésére

augusztus 20-a, államalapító Szent István király ünnepe
alkalmából

több évtizedes gazdasági vezetõi munkásságáért, köz-
életi tevékenységéért, életútja elismeréséül

Takácsy Gyulának, az Építéstudományi Egyesület elnö-
kének

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE
(polgári tagozata);

a szellemi tulajdon védelme érdekében kifejtett kiemel-
kedõ munkásságáért

dr. Bacher Vilmos ügyvédnek, a S.B.G. & K. Szaba-
dalmi és Ügyvédi Iroda munkatársának,

önálló vállalkozása kezdésének 40. évfordulóján, vala-
mint a 70. születésnapja alkalmából, példás és tiszteletre
méltó életútjának elismerésül

Dall’ Asta Arnold Dezsõ kõfaragónak és kõszob-
rásznak,

a magyar fodrászati szakmában végzett kiemelkedõ te-
vékenysége elismeréséül

Hajas László mesterfodrásznak, a Hajas Kft. ügyve-
zetõjének és tulajdonosának,

a magyar gasztronómia nemzetközi szintû megismerte-
téséért és a Gundel Étterem – mint a magyar vendéglátás
legmeghatározóbb éttermének – újbóli világhírnévre eme-
léséért

Kalla Kálmánnak, a Gundel Étterem konyhaigazgató-
jának,

a Mezõtúri Siluett Ruhaipari Zrt.-nél elért kiemelkedõ
szakmai munkája elismeréséül

Nagyné Horváth Katalinnak, a Mezõtúri Siluett Ruha-
ipari Zrt. vezérigazgatójának,

a Medikémia Ipari és Kereskedelmi Zrt.-nél végzett
eredményes munkásságáért, valamint a korrózióvédelem
területén folytatott szakmai tevékenysége elismeréséül

Pálmai Antalnak, a Medikémia Ipari és Kereskedelmi
Zrt. elnök-vezérigazgatójának,

a közlekedés területén végzett több évtizedes kiemel-
kedõ munkájáért, szakmai tudásának elismeréséül

Sohár Istvánnak, a Volánbusz Zrt. vezérigazgatóság
szaktanácsadójának,

a vasúti közlekedés fejlesztésében kifejtett szakmai és
tudományos tevékenysége elismeréséül

Vörös Józsefnek, a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Pálya- és
Mérnöki Létesítmények Igazgatósága osztályvezetõjének,

az aprófalvas és zsák településszerkezetben színvonalas
menetrend szerinti autóbusz-közlekedést ellátó vállalatirá-
nyításért, valamint az autóbuszpark világszínvonalú re-
konstrukciójában elért eredménye elismeréséül

Zalatnay Lászlónak, a Zala Volán Zrt. vezérigazgatójának és

a magyar fodrászati szakmában végzett kiemelkedõ és
magas színvonalú tevékenysége elismeréséül

Zsidró Tamás mesterfodrásznak, ügyvezetõ tulajdo-
nosnak

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

(polgári tagozata)

kitüntetést adományozta.

A Magyar Köztársaság elnöke

a gazdasági és közlekedési miniszter elõterjesztésére

augusztus 20-a, államalapító Szent István király ünnepe
alkalmából

szakmai és közéleti tevékenysége, valamint az ország-
ban, de különösen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a
kis- és középvállalkozások érdekében kifejtett példaértékû
munkája elismeréséül

Géresi Józsefnek, a Mûszerész Egyéni Cég, Nyíregy-
háza ügyvezetõ igazgatójának, az IPOSZ alelnökének,
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a magyar pénzügyi élet fejlõdése, valamint a Magyar
Posta eredményes mûködése érdekében végzett kima-
gasló, példamutató tevékenysége elismeréséül

dr. Kazár Péternek, a Magyar Posta Zrt. pénzügyi ve-
zérigazgató-helyettesének és

több évtizedes munkája, a szakmai kultúra iránti alá-
zata, elkötelezettsége, valamint kiemelkedõ gasztronómiai
tudása elismeréséül

Rosenstein Tibornak, a Kürtös Kft. tulajdonosának

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata);

a hazai gyorsforgalmi hálózat építési elõkészítési és fejlesz-
tési területén végzett kiemelkedõ munkájának elismeréséül

Berg Tamásnak, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központ osztályvezetõjének,

a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetségében és más
szakszervezetekben végzett kimagasló érdek-képviseleti
munkájának és szakmai életútjának elismeréséül

Dési Albertnek, az Üzleti Környezet Fejlesztése fõosztály
szakmai fõtanácsadójának, a GKM Szakszervezet elnökének,

kitûnõ vendéglátó szakemberként végzett sok évtizedes
munkájáért és az egyetemes magyar sportéletért tett sok
éves önzetlen, aktív támogatásáért

Fejér Miklósnak, a Régi Sipos Halászkert tulajdonosának,

a közúti közlekedés és a személyszállítás területén az
alágazati szintû munkaügyi kapcsolatok rendezéséért, a
munkaügyi szabályozások megalkotásáért

dr. Forráskúti Tibornak, a Tisza Volán és Szolgáltató Zrt.
Humánpolitikai Igazgatóság humánpolitikai igazgatójának,

a haditechnikai termékek külkereskedelmének irányítá-
sában végzett több évtizedes munkája elismeréséül

Gyöngyös Józsefnek, a Magyar Kereskedelmi Engedé-
lyezési Hivatal Haditechnikai Külkereskedelmi osztály fõ-
osztályvezetõjének és

szakértõként folytatott több évtizedes – nemzetközileg
is elismert – kiemelkedõ kutatói, oktatói és publicisztikai
munkásságáért

Szajkó Istvánnak, a Polgári Kézilõfegyver és Lõszer-
vizsgáló Kft. fõmunkatársának

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata);

a digitális esélyegyenlõség programokban végzett munká-
jáért, különös tekintettel az unoka-nagyszülõ versenyek meg-
szervezéséért, az Információs Társadalom megteremtéséért

Dombi Gábornak, az INFORUM Informatikai Érdek-
egyeztetõ Fórum fõtitkárának és

a MÁV Zrt. pénzügyi, számviteli rendjének és hatékony
gazdálkodásának biztosításában, valamint összehangolá-
sában végzett kiemelkedõ munkássága elismeréséül

Kovács Lászlónak, a MÁV Zrt. Pénzügyi Igazgatóság
Számviteli Szolgáltatás vezetõjének

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozata)

kitüntetést adományozta.

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat
jegyzõje

pályázatot hirdet
közlekedésmérnök állás betöltésére

Feladatai: forgalomtechnikai beruházásokkal kapcsola-
tosak.

Szakmai követelmények, elvárások:
– szakirányú felsõfokú végzettség (közlekedésmérnöki

kar, forgalomtechnikai szakon szerzett diploma),
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (word,

excel).

Elõnyt jelent:
– a szakterületen szerzett közlekedésmérnöki, illetve ál-

lamigazgatásban szerzett szakmai gyakorlat,
– forgalomtechnikai helyzetmegoldásban való jártasság,
– forgalomtechnikai tervezésben, kivitelezésben eltöl-

tött szakmai gyakorlat,
– jó tervolvasási (közlekedésépítési) és kommunikációs

képesség,
– mûszaki és adminisztratív gyakorlat,
– csapatmunkára képes és jó problémamegoldó ké-

pesség.
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Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) elõírásai szerint.

A jelentkezéseket
– írásban, szakmai önéletrajzzal (munkahelyek, szak-

mai tevékenység ismertetésével),
– az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló ok-

mányok másolatával, három hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány (másolat, vagy igazolás) csatolásával
Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
jegyzõjéhez címezve a Humánpolitikai csoporthoz kell be-
nyújtani „Közlekedésmérnök” jelige megjelöléssel. Cím:
1113 Budapest, Bocskai út 39–41.

Jelentkezési határidõ:

2007. október 5. (péntek) 13 óra.

Az állás betöltésének idõpontja: 2007. november 1. csü-
törtök.

A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt.

Érdeklõdni lehet: a Budapest Fõváros XI. Kerület Újbu-
da Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városüzemelte-
tési Igazgatóságán Wágner József osztályvezetõnél a
372-4659-es telefonszámon.

Budapest Fõváros VI. Kerület Terézváros
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

az Ötv. 36. § (1) bekezdése
és a Ktv. 10. § (11) és (4) bekezdése alapján

pályázatot ír ki
jegyzõi állás betöltésére

A jegyzõi állás betöltésének feltétele:
– igazgatásszervezõi, vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés, okleveles közigazgatási menedzser szak-
képesítés és

– jogi, vagy közigazgatási szakvizsga vagy,
– az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége

által teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tu-
dományos fokozat alapján adott mentesítés,

– legalább tízévi közigazgatási gyakorlat, és ebbõl ötévi
vezetõi gyakorlat,

– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõ-
képesség,

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a
Ktv. 7. § (7) bekezdése szerint.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát (eredeti

okiratok meghíváskor történõ bemutatása szükséges),
– rövid szakmai elképzelést a polgármesteri hivatal ve-

zetésével kapcsolatban,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
szerint.

A képviselõ-testület a kinevezésben a közszolgálati jog-
viszony létesítésekor három hónapig terjedõ próbaidõt
köt ki.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben (a Magyar Közlöny mellékletében) való megjele-
néstõl számított 15 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra elõírt
határidõt követõ elsõ képviselõ-testületi ülésen.

Az álláshely az elbírálást követõen azonnal betölthetõ, a
kinevezés határozatlan idõre szól.

A pályázatot Verók István, Budapest Fõváros VI. Kerü-
let Terézváros Önkormányzatának polgármesteréhez kell
benyújtani. Cím: 1067 Budapest, Eötvös u. 3., tel.:
342-0905. A borítékon kérjük feltüntetni: „Jegyzõi
pályázat”.

A képviselõ-testület jogosult a pályázatot érvénytelen-
nek nyilvánítani.

A pályázatelbírálást követõ 8 napon belül minden pá-
lyázó írásos értesítést kap.

Darnózseli és Dunaremete Községi Önkormányzatok
Képviselõ-testületei,

(Gyõr-Moson-Sopron megye)
pályázatot hirdetnek

Darnózseli székhellyel körjegyzõi munkakör
betöltésére

Pályázati feltételek:
– államigazgatási fõiskola igazgatásszervezõi, vagy ál-

lam- és jogtudományi egyetemi képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 3 éves, közigazgatási szervnél szerzett szak-

mai gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– felhasználói szintû számítógép-kezelõi ismeret,
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– a körjegyzõ, a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény 22/A. § (8) bekezdése alapján vagyon-
nyilatkozat tételére köteles,

– egy nyugati nyelv középfokú ismerete elõnyt jelent,
– közgazdasági/pénzügyi felsõfokú végzettség/másod-

diploma elõnyt jelent.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– képesítést, nyelvvizsgát tanúsító okiratok hiteles má-

solatai,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai elkép-

zelések és vezetõi program.

Ellátandó feladat:
– újonnan alakuló, a pályázatot kiíró települések kör-

jegyzõi feladatának ellátása.

Elvárások: a körjegyzõség szakmai apparátusának ma-
gas színvonalú irányítása.

Munkavégzés helye Darnózseli, illetve Dunaremete és
Kisbodak.

Bérezés és egyéb juttatások: a Ktv. szerint.

Az állás betöltésének idõpontja: 2008. január 1.

A pályázat benyújtásának módja és határideje: a pályá-
zatot postai úton kell benyújtani Darnózseli község pol-
gármesterének 9232 Darnózseli, Ady E. u. 8. az Ön-
kormányzatok Közlönyében történõ megjelenést követõ
30. napig, ajánlott levélben. A borítékra kérjük ráírni „kör-
jegyzõi pályázat”.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ legközelebbi együttes testületi ülés.

Egyéb megjegyzés: szolgálati lakást biztosítani nem
tudunk.

A pályázattal kapcsolatos információk:
Fazekas Zoltán polgármester, 9232 Darnózseli, Ady

E. u. 8.
Tel.: 06 (96) 215-506, illetve: 06 (20) 222-1142; hon-

lap: www.darnozseli.hu
Marovics Géza polgármester, 9235 Dunaremete, Sza-

badság u. 2.
Tel.: 06 (96) 213-533, illetve 06 (20) 571-1735; honlap:

www.dunaremete.hu
Ekker Károly polgármester 9234 Kisbodak, Felszaba-

dulás u. 1.
Tel.: 06 (20) 972-2825.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
(1014 Budapest, Táncsics u. 1.)

pályázatot hirdet a
gazdasági igazgatóságon számviteli ügyintézõ

álláshely betöltésére

Feladatok: szállítói számlák kontírozása, kötelezettség-
vállalások rögzítése, elõleganalitika egyeztetése, bank-
napló rögzítése, rendezõ tételek, mérlegjelentés és az éves
beszámoló elkészítésében való részvétel, kimutatások el-
készítése.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti 67. költségve-
tési feladatkörnél II. besorolási osztályban meghatározott
középiskolai végzettség és OKJ szerinti mérlegképes
könyvelõi szakképesítés,

– szakmai gyakorlat,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

A pályázathoz csatolni kell:
– személyi adatokat is tartalmazó részletes szakmai ön-

életrajzot,
– a képesítést igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Az álláshely betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

A közszolgálati jogviszony határozatlan idõre létesül.
Illetmény és az egyéb juttatások: a köztisztviselõk jog-

állásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a Magyar Közlöny

Hivatalos Értesítõjében való megjelenést követõ 15. nap.

A beérkezett önéletrajzok alapján kiválasztott jelentke-
zõket a bírálóbizottság személyesen is meghallgatja,
amelynek várható idõpontja: 2007. szeptember vége.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot
zárt borítékban, személyesen vagy postai úton kell benyúj-
tani a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Humánerõ-gaz-
dálkodási fõosztályon (1014 Budapest, Táncsics Mihály
u. 1. II. em. 202.-ben).

A pályázat elbírálásának határideje: 2007. október 15.
A pályázattal kapcsolatosan további információt ad a

Humánerõforrás-gazdálkodási fõosztály 225-4876-os és a
225-4979-es telefonszámon.
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Rózsaszentmárton Község Önkormányzata
(3033 Rózsaszentmárton, Kossuth út 1.)

pályázatot hirdet
az Õszirózsa Gondozási Központ

(3033 Rózsaszentmárton, Apci út 2.)
gondozási központ bentlakást nyújtó intézményi

részlege 40 férõhelyes idõsek otthona
intézményvezetõi

álláshelyének betöltésére közalkalmazotti
kinevezéssel, határozott idejû

– 5 évre szóló –
magasabb vezetõi megbízással

Pályázati feltételek:
– Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklete

szerinti szakirányú végzettség,
– legalább 5 év felsõfokú végzettséggel vagy felsõfokú

szakmai képesítést igénylõ, szociális területen végzett
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– szociális szakvizsga vagy annak a megbízást követõ
2 éven belüli megszerzésére történõ kötelezettségvállalás,

– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:
– vezetõi gyakorlat,
– pályázatírói tapasztalat,
– menedzseri szemlélet,
– számítógép felhasználói szintû ismerete.

A pályázathoz csatolni kell:
– képesítést igazoló okiratok hiteles másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakmai gyakorlat igazolását,
– intézményvezetésére vonatkozó programot a szakmai

helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Az álláshely betölthetõ: 2007. november 1-jétõl.

A megbízás 5 évre szól, 2007. november 1.–2012. októ-
ber 31.

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. tv.-ben foglaltak szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Köz-
lönyben és a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenéstõl
számított 15. nap 16 óra.

A pályázat benyújtásának módja és helye:
A pályázatot írásban, személyesen vagy postai úton „In-

tézményvezetõi pályázat” megjelölésével kell benyújtani
Rózsaszentmárton község polgármesteréhez (3033 Rózsa-
szentmárton, Kossuth út 1.).

A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ leg-

közelebbi képviselõ-testületi ülés.

Pályázattal kapcsolatos információ kérhetõ Sipos Já-
nosné polgármestertõl a (37) 384-261-es telefonszámon.

Az Egészségbiztosítási Felügyelet
pályázatot hirdet

gazdasági fõosztály-vezetõi munkakör betöltésére
köztisztviselõi kinevezéssel és határozott idejû vezetõi

megbízással

Feladatkör meghatározása: az Egészségbiztosítási Fel-
ügyelet gazdasági tevékenységének koordinálása, veze-
tése alatt állók feladatainak meghatározása, iránymutatá-
sok a feladatok végrehajtásához.

Illetmény, juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szabályai
szerint.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet
– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség (közgazda-

sági, felsõfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés)
– legalább 2 éves szakirányú tapasztalat és munkavi-

szony, köztisztviselõi, illetve közalkalmazotti jogviszony,
hivatásos állományú szolgálati viszony megléte költség-
vetési intézménynél.

Elõnyt jelent:
– vezetõi tapasztalat,
– nyelvismeret.

A pályázathoz csatolandó:
– vázlatos szakmai önéletrajz,
– szakmai program az alábbi szempontokat figyelembe

véve (terjedelme: legfeljebb 5000 leütés):
= adott területtel kapcsolatos célkitûzések,
= célok megvalósítása, szervezeti és mûködési kiala-

kítások javaslata,
= eredményesség mérése minõségi indikátorokkal;

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a
pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben
dolgozik, az errõl szóló igazolás),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban részt vevõk megismerhetik,

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolatai.

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történõ meg-
jelenést (2007. szeptember 3.) követõ 15. nap.
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A pályázatot az Egészségbiztosítási Felügyelet elnökének
címezve (1139 Budapest, Teve u. 1/A–C) kell benyújtani.

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: a
Ktv. 10. §-ában foglaltaknak megfelelõen.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõen 15 napon belül.

Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások

Központi Hivatalának elnöke

pályázatot hirdet

az Okmányfelügyeleti és Ellenõrzési fõosztály

Egyéni Vállalkozói Igazolvány

Nyilvántartási osztálya

okmányfelügyeleti ügyintézõi munkakörének

betöltésére

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala elnöke a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 10. § (1) bekezdése alap-
ján pályázatot ír ki az Okmányfelügyeleti és Ellenõrzési
fõosztály Egyéni Vállalkozói Igazolvány Nyilvántartási
osztálya okmányfelügyeleti ügyintézõi munkakörének be-
töltésére az alábbi feltételekkel:

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 103. pontjában az
ügyintézõ I-es besorolási osztályra vonatkozóan megjelölt
felsõfokú állami iskolai végzettségek valamelyikének
megléte,

– legalább hároméves, a közigazgatásban eltöltött gya-
korlat,

– legalább egy év egyéni vállalkozói szakterületen (ok-
mányiroda, kamara) vagy az ipari, kereskedelmi szakigaz-
gatás területén eltöltött gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga, vagy annak megfelelõ is-

kolai végzettségek megléte,
– közigazgatási szakvizsga, vagy annak megfelelõ jogi

szakvizsga, tudományos fokozat megléte,
– szövegszerkesztõ, táblázatkezelõ számítástechnikai

programok felhasználói szintû ismerete,
– angol, német vagy francia nyelv legalább egyikének

tárgyalási szintû ismerete.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy:

= az állás betöltésénél összeférhetetlenséget ered-
ményezõ körülmény nem áll fenn, illetve azokat a
kinevezése idõpontjáig megszünteti,

= a Ktv. 22/A. § (8) bekezdés e) pontjában elõírt va-
gyonnyilatkozati kötelezettségének eleget tesz,

= a kinevezést megelõzõ egészségügyi alkalmas-
ságát igazoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti
magát,

= a pályázatát az elbírálásban részt vevõ személyek
megismerjék.

Az Okmányfelügyeleti és Ellenõrzési fõosztály Egyéni
Vállalkozói Igazolvány Nyilvántartási osztálya okmány-
felügyeleti ügyintézõjének feladatkörét képezi:

– az okmányirodák hatósági ügyintézési tevékenységé-
nek szakmai felügyelete,

– szakmai tájékoztató anyagok összeállítása (az egysé-
ges jogalkalmazói gyakorlat megteremtése érdekében),

– az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezõ vál-
lalkozók központi nyilvántartásával összefüggõ hatósági
feladatok ellátása.

A foglalkoztatás körülményei, illetmény és juttatások:
Az okmányfelügyeleti ügyintézõ jogállására, illetmé-

nyére és juttatásaira a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. (Ktv.), valamint a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Köz-
szolgálati szabályzatában foglaltak az irányadóak.

A kinevezés határozatlan idõre szól.

A pályázat benyújtása:
A pályázatot elektronikus úton a szemelyzeti.foosz-

taly@mail.ahiv.hu e-mail címre és postán a Közigazgatási
és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Sze-
mélyzeti és Munkaügyi fõosztályának – 1450 Budapest,
Pf. 81 – címezve lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje:

2007. szeptember 28.

A pályázatot kísérõ levélben kérjük feltüntetni: „Egyéni
Vállalkozói Igazolvány Nyilvántartási osztály okmányfel-
ügyeleti ügyintézõi pályázat”.

A pályázat elbírálásának rendje:
– a pályázatot a Közigazgatási és Elektronikus Köz-

szolgáltatások Központi Hivatala elnöke bírálja el,
– a döntésrõl a pályázót legkésõbb 8 napon belül írás-

ban értesítjük.
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A pályázatok elbírálásának határideje: 2007. októ-
ber 10.

Az állás betöltésének várható idõpontja legkorábban
várhatóan: 2007. október 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ
a 456-6547-es telefonszámon kérhetõ.

Dunaújváros Megyei Jogú Város jegyzõje
pályázatot hirdet

anyakönyv-vezetõi munkakör betöltésére

Ellátandó feladatok:
– az anyakönyvi alapbejegyzésekkel kapcsolatos fel-

adatok (születési, házassági és halotti),
– házasságkötéseknél való közremûködés,
– állampolgársági ügyekkel kapcsolatos feladatok,
– névváltoztatási ügyek intézése.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– képesítési elõírás: a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet

szerint
= az I. besorolási osztályban fõiskolai szintû igaz-

gatásszervezõ szakképzettség, vagy egyetemi, fõ-
iskolai szintû végzettség és anyakönyv-vezetõi
vizsga,

= a II. besorolási osztályban középiskolai végzettség
és anyakönyv-vezetõi vizsga.

Az állás betöltésénél elõnyt jelent:
– önkormányzatnál hasonló területen szerzett gya-

korlat,
– számítástechnikai szakképesítés, vagy ECDL-vizsga.

Illetményre és egyéb juttatásokra vonatkozó tájékoz-
tatás:

Javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény, valamint Dunaújváros Megyei Jogú
Város Közgyûlése 49/2003. (XII. 19.) KR számú rendele-
tének megfelelõen.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben való megjelenést (2007. szeptember 3.) követõ

15. nap.

A pályázatot dr. Tóth István címzetes fõjegyzõnek cí-
mezve kell benyújtani. Cím: 2400 Dunaújváros, Város-
háza tér 1.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tására elõírt határidõt követõ 15 napon belül.

Az állás 2007. október 4-tõl tölthetõ be.

Csatolandó iratok:
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

vány,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai.

Az állással kapcsolatosan további információt nyújt:
dr. Kovács Péter, az okmányiroda vezetõje. Cím: 2400 Du-
naújváros, Városháza tér 1. „B” épület II. em. 112. szoba.
Telefon: (25) 431-380.

Kerekegyháza Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
jegyzõi állás betöltésére

Az állás betölthetõ: a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése alapján, a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
10. §-ának figyelembevételével.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi, vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 3 évi közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a

Ktv. 7. § (7) bekezdése szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát (eredeti

okiratok meghíváskor történõ bemutatása szükséges),
– rövid szakmai elképzelést a polgármesteri hivatal ve-

zetésével kapcsolatban,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben való megjelenéstõl (2007. szeptember 3.) számí-

tott 20 napon belül.
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A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra elõírt
határidõt követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

Az álláshely az elbírálást követõen azonnal betölthetõ, a
kinevezés határozatlan idõre szól.

A pályázatot dr. Kelemen Márk, Kerekegyháza város
polgármesteréhez kell benyújtani. Cím: 6041 Kerekegy-
háza, Fõ u. 47/A, tel.: (76) 546-040. A borítékon kérjük
feltüntetni: „Jegyzõi pályázat”.

A képviselõ-testület jogosult a pályázatot érvénytelen-
nek nyilvánítani.

A pályázat elbírálását követõ 8 napon belül minden pá-
lyázó írásos értesítést kap.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
a Közgazdasági Osztály
osztályvezetõi állására

Az állás a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. 10. § (3) bekezdése alapján tölthetõ be.

Ellátandó feladatok:
A Közgazdasági osztály irányítása, az osztály munkájá-

nak szervezése, képviselete, valamint a munkaköri leírás-
ban szereplõ feladatok elvégzése.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni.

Pályázati feltételek:
– pénzügyi-számviteli fõiskolai vagy közgazdaság-tu-

dományi egyetemi végzettség,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– legalább 2 éves költségvetési szakmai gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga vagy nyilatkozat a pályázó

részérõl a szakvizsga 1 éven belül történõ letételére vonat-
kozóan.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, a pályázó eddigi mun-

kaköreinek, tevékenységének leírását,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok

másolatát,
– személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatko-

zatot.

Illetmény és egyéb juttatások a Ktv. rendelkezéseinek
megfelelõen történik.

A pályázatot zárt borítékban Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzata jegyzõjéhez kell benyújtani személyesen

vagy postai úton egy példányban. Cím: 6100 Kiskun-
félegyháza, Kossuth u. 1.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben történõ megjelenést (2007. szeptember 3.) követõ

15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tási határidejét követõ 10 napon belül.

A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja
el az erre a célra létrehozott elõkészítõ munkacsoport által
lefolytatott elõzetes értékelésének figyelembevételével.

Az állás azonnal betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatban Kiskunfélegyháza város

jegyzõjénél lehet érdeklõdni, telefon: (76) 562-015, (76)
461-255, (76) 562-000.

Verõce Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
aljegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább hároméves közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: közigazgatásban
szerzett vezetõi gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Ellátandó feladatok:
– az aljegyzõ törvényben rögzített feladatainak ellátá-

sán túl, hivatalba lépését követõ 30 napon belül tekintse át
a hivatal szervezeti és mûködési rendjét, javaslataival se-
gítse a hivatal költséghatékonyabb mûködését,

– a helyi szabályozás áttekintése és a szükséges módo-
sításokra intézkedések kezdeményezése.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben történõ megjelenéstõl (2007. szeptember 3.) szá-

mított 15. nap.

A pályázat elbírálását a képviselõ-testület ügyrendi bi-
zottsága készíti elõ, és javaslatot tesz a pályázati feltéte-
leknek megfelelõ pályázók személyes meghallgatására.
Meghallgatás és döntés a pályázat határidejének lejártát
követõ legközelebbi testületi ülésen történik. A végzettsé-
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get tanúsító eredeti dokumentumokat a meghallgatáskor
kell bemutatni.

Az állás a pályázat eredményes elbírálását követõen
azonnal betölthetõ.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló, többször módosított 1992.
évi XXIII. törvény és a vonatkozó helyi rendeletek alapján
kerül sor.

A pályázatokat Verõce Község Önkormányzatának pol-
gármesteréhez (2621 Verõce, Árpád út 40.) kell benyúj-
tani. A postai úton érkezõ pályázatokra kérjük ráírni: „Al-
jegyzõi pályázat”.

A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás a
(27) 350-033-as és a (27) 581-030-as telefonon kérhetõ.

Döbrököz Község Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
gazdálkodási ügyintézõi állás betöltésére

A pályázat elnyeréséhez, a munkakör betöltéséhez szük-
séges feltételek:

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– legalább középfokú, szakirányú végzettség.

A pályázat elbírálása során elõnyt jelent:
– mérlegképes könyvelõi végzettség,
– önkormányzati, intézményi gazdálkodásban szerzett

gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget igazoló iratok fénymásolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

vagy a megkérését bizonyító iratot.

Az illetmény és az egyéb juttatások megállapítása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv., vala-
mint a helyi szabályozás szerint történik.

A pályázatokat a Belügyi Közlönyben való megjelenés-
tõl (2007. szeptember 3.) számított 15 napon belül lehet
benyújtani Döbrököz község jegyzõjéhez (7228 Döbrö-
köz, Páhy u. 45.). A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat
gazdálkodási ügyintézõi állásra”.

A pályázat elbírálásáról a benyújtási határidõt követõ
15 napon belül a jegyzõ dönt.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni a (74) 435-144-es
telefonszámon lehet dr. Markó Gábor jegyzõnél.

Szervezeti hírek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
ALAPÍTÓ OKIRATA

A Berzsenyi Dániel Fõiskola alapító okirata

A Berzsenyi Dániel Fõiskola (a továbbiakban: intéz-
mény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 88. §-a, valamint a felsõoktatásról
szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)
16. §-ának (1) bekezdése és a 115. § (2) b) pontja alapján
az alábbi alapító okiratot adom ki.

Az intézmény jogelõdje a tanító- és óvónõképzésrõl
szóló 1958. évi 26. sz. tvr. alapján 1959-tõl mûködõ felsõ-
fokú Szombathelyi Tanítóképzõ Intézet, amelynek a
Szombathelyen tanárképzõ fõiskola létesítésérõl szóló
1974. évi 14. sz. tvr. alapján végrehajtott átszervezésével
létesült a Szombathelyi Tanárképzõ Fõiskola. Az intéz-
mény 1983-tól viseli Berzsenyi Dániel nevét; jelenlegi ne-
vét a felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továb-
bá a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módo-
sításáról szóló 1999. évi LII. törvény állapította meg,
2000. január 1-jei hatállyal. A felsõoktatási intézmények
karainak felsorolásáról szóló 209/1999. (XII. 26.) Korm.
rendeletet módosító 315/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet
alapján karokra tagozódó intézményként mûködik.

1. Az intézmény hivatalos neve: Berzsenyi Dániel Fõis-
kola.

Rövidített megnevezése: BDF.
Angol nyelvû megnevezése: Berzsenyi Daniel College.

2. Az intézmény alapítója: a Magyar Köztársaság Or-
szággyûlése.

3. Az intézmény fenntartójának, alapító jogok gyakorló-
jának (felügyeleti szervének):

3.1. megnevezése: Oktatási és Kulturális Minisztérium
3.2. címe: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
4.2. telephely: nincs az intézménynek.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének székhe-
lyei:

– Budapest, Gizella u. 42–44. (kifutó fõiskolai szintû
képzés),

– Budapest, Erzsébet krt. 7.,
– Gyõr, Kodolányi Z. u. 20–24.,
– Kaposvár, Guba Sándor u. 40. (kifutó fõiskolai szintû

képzés).
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4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közokta-
tási intézmény

neve: Berzsenyi Dániel Fõiskola Bolyai János Gyakorló
Általános Iskola és Gimnázium

címe: 9700 Szombathely, Bolyai János u. 11.

5. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdál-
kodó, teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési
szerv.

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ
szakfeladat száma

szakág: 803000
jellemzõ szakfeladat: 803218

7. Az intézményhez részben önállóan gazdálkodó költ-
ségvetési szerv nem tartozik.

7.1. Az intézmény részjogkörû költségvetési egysége:
– Pedagógiai Szolgáltató Központ
– címe: 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

8. Az intézmény tevékenységi körei
8.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alapte-

vékenysége:
– A 8.1.1. pontban meghatározott képzési területen és

képzési szinten alapképzést, továbbá szakirányú tovább-
képzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki.

– Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény
alapján kiadott szakindítási engedélye alapján kifutó rend-
szerben egyetemi és fõiskolai szintû képzést folytat.

– A 8.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban
felsõfokú szakképzést folytathat és e képzésben bizonyít-
ványt ad ki.

– Az Ftv. a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. tör-
vényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény-
ben és a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvényben
foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsõ-
oktatásnak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvé-
nyekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvaló-
sításában.

– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudo-
mányterületeken, illetve mûvészeti ágban, alap-, alkalma-
zott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudomány-
szervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást
támogató egyéb kutatásokat végez.

– Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartója-
ként közoktatási feladatokat lát el, pedagógusképzést foly-
tató intézményként gyakorló közoktatási intézmény fenn-
tartója.

– A nemzeti és az egyetemes kultúra és a mûvészetek
közvetítésével, mûvelésével és fejlesztésével, az anya-
nyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzá-
járul a hallgatóknak az értelmiségi létre történõ felkészíté-
séhez.

– Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szük-
séges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.

– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést
végez.

– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére
saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári
és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kul-
turális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szol-
gáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egész-
séges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.

– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Az alkalmazásában lévõ közalkalmazottak ellátásával

kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok
szerint.

– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és
folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben
lát el feladatokat.

– Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá
belsõ ellenõrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti
egységet, valamint igazgatási, szervezési, mûszaki szol-
gáltató és más, a mûködést biztosító funkcionális szerve-
zeti egységeket mûködtet.

A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenység-
ként látja el, amelynek alapvetõ anyagi feltételeit a fenn-
tartó által biztosított és az államháztartás alrendszereibõl
származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják,
valamint az államháztartáson kívüli forrásból származó
bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök
szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

alaptevékenységek:
80.30 felsõoktatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
92.31 mûvészeti kiegészítõ tevékenység,
80.10 alapfokú oktatás,
80.21 általános középfokú oktatás,
72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, online kiadás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül.

8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az in-
tézmény képzést folytat, illetve folytathat

képzési terület:
– bölcsészettudományi,
– gazdaságtudományok,
– mûszaki,
– mûvészetközvetítés,
– pedagógusképzés,
– sporttudományi,
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– társadalomtudományi,
– természettudomány;

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: bölcsészettudományi, gazda-

ságtudományok, mûszaki, mûvészetközvetítés, pedagó-
gusképzés, sporttudományi, társadalomtudományi, termé-
szettudomány.

8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben
az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat

székhelyen, telephelyen:
– informatika,
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
– közgazdaság,
– mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció,
– oktatás,
– vendéglátás-idegenforgalom.

székhelyen kívül:
– mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (Budapest,

Erzsébet krt. 7., Gyõr, Kodolányi Z. u. 20–24.)

8.2. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult
olyan kiegészítõ tevékenység végzésére, amelyet az alapte-
vékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak
részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott
kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e
tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termék-elõál-
lítás értékesítésébõl származó bevételnek fedeznie kell a
tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üze-
meltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos
hányadát is – a bevétel fel nem használható részének figye-
lembevétele mellett.

Ilyen tevékenységek elsõsorban:
– a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás

nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és
kimeneti követelményekben, a szakmai és vizsgakövetel-
ményekben és a tantervekben, illetve szakképzési progra-
mokban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;

– felvételi elõkészítõ és egyéb tanfolyamok tartása;
– továbbképzés;
– felnõttképzési tevékenység;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakképe-

sítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folyta-
tása;

– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, mûvé-
szeti ágban, kultúramûvelés és -fejlesztés, mûvészeti,
szaktanácsadói és egyéb tevékenység;

– szakmai szolgáltatási tevékenység (szaktanácsadók
közvetítése, pedagógiai tájékoztatás, tanulói tájékoztatás,
tanácsadás, felvételi tájékoztatás, tehetségfejlesztési ta-
nácsadás, versenyszervezés, mérési és értékelési tanács-
adás);

– szakszolgálati tevékenység (nevelési tanácsadás, to-
vábbtanulási és pályaválasztási tanácsadás, gyógytestne-
velés, konduktív pedagógiai szolgáltatás);

– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak
hasznosítása (oktatási célú és egyéb helyiségek és szállás-
helyek bérbeadása);

– nyelvvizsgáztatási tevékenység.
Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök

szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

kiegészítõ tevékenységek:
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
80.10 alapfokú oktatás,
80.21 általános középfokú oktatás,
55.23 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
64.20 távközlés,
74.40 hirdetés,
92.13 mozgóképvetítés.

8.3. Az intézmény jogosult alaptevékenységén kívül vál-
lalkozási tevékenységként – alapfeladatai ellátásának sé-
relme nélkül – külsõ megbízók, megrendelõk részére okta-
tási, kutatási, fejlesztõ, szaktanácsadó, szolgáltató s egyéb
feladatok ellátására. Az e tevékenység keretében végzett
szolgáltatás, termék-elõállítás értékesítésébõl származó
bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes ki-
adást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások te-
vékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem
használható részének figyelembevétele mellett. A vállalko-
zási tevékenység bevétele nem haladhatja meg két egymást
követõ évben az összbevétel egyharmadát.

Az alap- és vállalkozási tevékenységek szétválasztásá-
nak elveit és a vállalkozási szerzõdéskötés rendjét az in-
tézmény belsõ szabályzata rögzíti.

8.3.1. Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek tevé-
kenységi körök (TEÁOR) szerinti részletes felsorolása:
vállalkozási tevékenységet az intézmény nem folytat.

9. Az intézmény tagolásának elvei (az 1. számú mellék-
letnek megfelelõen):

9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási
szervezeti egységként karok, annak keretében intézetek,
tanszékek mûködnek.

Az intézmény karokra tagozódik. A karok egy vagy
több szakmailag összetartozó, a 8.1.1. pont szerinti képzé-
si területeken, képzési szinteken folyó képzés feladatainak
ellátását szervezik. Az intézmény karai:

– Bölcsészettudományi Kar,
– Természettudományi Kar,
– Testnevelési és Mûvészeti Kar.
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9.2. Az intézményben kollégiumi, informatikai, sport,
kulturális, könyvtári és egyéb feladatot ellátó szolgáltató
szervezeti egységek mûködnek.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához
gazdasági funkcionális szervezeti egységként gazdasági
fõigazgatóságot, belsõ ellenõrzési feladatot ellátó szerve-
zeti egységként belsõ ellenõrzést, igazgatási szervezeti
egységként rektori hivatalt mûködtet.

Az intézmény szervezeti felépítését, tagolását az egyes
oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató és funkcionális
szervezeti egységeket és mûködésük rendjét részletesen a
Szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg.

Az intézmény vezetését, a vezetõk megbízását, illetve
felmentését, valamint hatásköröket az Ftv. és az intézmény
Szervezeti és mûködési szabályzata határozza meg.

10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok,

melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincs-
tári Vagyoni Igazgatósággal kötött, 370932-2002-0120
számú vagyonkezelési szerzõdéssel. (2. számú melléklet
szerint.)

10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegy-
zéke: nincs az intézménynek.

10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingat-
lanok és a használat jogcíme: nincs az intézménynek.

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maxi-

mális hallgatói létszám 7600 fõ, amely számított hallgatói
létszámként 4878 fõ.

12. Az intézményi hozzájárulással vagy közremûködés-
sel létrehozott, illetve mûködtetett társaságok, egyesüle-
tek, alapítványok és egyéb szervezetek jegyzéke és alapító
okiratai, illetve az alapítással összefüggõ más dokumentu-
mai a Szervezeti és mûködési szabályzat mellékletét ké-
pezik.

13. Az alapító okirat a 5059-2/2006. számú alapító ok-
irat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

Budapest, 2007. június 25.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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Sor-
szám

Cím

Hrsz.
Mûvelési ág,
megnevezés

Terület
(m2)

Vagyon-
kezelési
hányad

Beépítetlen
terület m2

Felépítmények
száma (db)

Beépített
terület m2

Védettség
jellege

Megjegyzés

település utca, házszám

1. Szombathely Károlyi G. tér 4. 5555 Fõiskola épületei 2.5526 1/1 5550 5 1.9976

2. Kõszeg Királyvölgy 7258/2 Menedékház 5855 1/1 5322 2 90

3. Szombathely Bolyai u. 11. 2808/8 Ált. Iskola és Gimn. 1.4222 1/1 5390 1 8832

4. Szombathely Ady E. u. 3. 5941/6 II. Kollégium 1144 1/1 1 1144

5. Szombathely Magyar L. u.1. 6029 I. Kollégium 2658 1/1 1 2658

6. Szombathely Berzsenyi tér 2. 6272/1 Fõisk. épülete 1528 1528/2667 1 1528

7. Szombathely Géfin Gy. u. 28. 5531/9/A/1 Zenei tanszék 985 30/40 1 985

8. Szombathely Géfin Gy. u. 22. 5531/5/A/5 Rajz tanszék 136 75/1000 1 136

9. Szombathely Géfin Gy. u. 22. 5531/5/A/11 Rajz tanszék 186 103/1000 186

10. Szombathely Géfin Gy. u. 22. 5531/5/A/14 Rajz tanszék 90 50/1000 90

11. Szombathely Géfin Gy. u. 22. 5531/5/A/15 Rajz tanszék 196 108/1000 196

12. Szombathely Bolyai u. 11. 2808/7 Raktár 19 1/1 1 19



A Nemzeti Lovarda
alapító okirata

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
88. §-ában foglaltakra figyelemmel, az intézmény tevé-
kenységi körének részbeni változása miatt a Nemzeti
Lovarda alapító okiratát – a pénzügyminiszterrel egyez-
tetve – az alábbiak szerint adom ki.

1. A költségvetési szerv neve: Nemzeti Lovarda

2. A költségvetési szerv székhelye és levelezési címe:
1087 Budapest, Kerepesi út 7.

3. A költségvetési szerv típusa: állattenyésztéssel, sport-
versenyek szervezésével foglalkozó intézmény

4. Az intézmény alapítója:
létrehozáskor: a Lótenyésztés Emelésére Alakult Rész-

vénytársaság (1878)
jogfolytonosság révén: földmûvelésügyi és vidékfej-

lesztési miniszter (1999)

5. A költségvetési szerv felügyelete: A Nemzeti Lovarda
felügyeletét a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium látja el.

6. Az alapító jogokat gyakorló: a földmûvelésügyi és vi-
dékfejlesztési miniszter

7. Az intézmény mûködésének idõtartama: határozatlan
idejû

8. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önálló jogi sze-
mélyiséggel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó központi
költségvetési szerv.

9. Az intézmény vezetõjének, gazdasági vezetõjének ki-
nevezési és felmentési rendje:

Az igazgatót a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési mi-
niszter nevezi ki határozatlan idõtartamra, és menti fel,
egyúttal gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

A gazdasági vezetõt a földmûvelésügyi és vidékfejlesz-
tési miniszter határozatlan idõtartamra, az igazgató javas-
latára nevezi ki és menti fel, a további munkáltatói jogokat
a igazgató gyakorolja felette.

10. Az Intézet dolgozóinak jogállása:
A Nemzeti Lovarda dolgozóinak munkaviszonyára a

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, valamint a 49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet ren-
delkezéseit kell alkalmazni. A Nemzeti Lovarda dolgozói
felett a munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja.

11. Az Intézet igazgatójának beszámolási kötelezett-
sége:

Az igazgató a Nemzeti Lovarda mûködésérõl és gazdál-
kodásáról szükség szerint, de legalább évente egyszer
beszámol a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési minisz-
ternek.

12. Az Intézet Szervezeti és mûködési szabályzata
Az Intézet mûködésére, a külsõ és belsõ kapcsolataira

vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és mûködési sza-
bályzat (SzMSz) határozza meg. Az SzMSz-t az Intézet
igazgatója készíti el, amely a földmûvelésügyi és vidékfej-
lesztési miniszter jóváhagyásával válik érvényessé.

13. A Nemzeti Lovarda alaptevékenysége a gazdasági
tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere
(TEÁOR) szerint:

01.42. Állattenyésztési szolgáltatás
Ezen alaptevékenység keretében ellátja:
– nemzetközi és hazai versenyek szervezését, lebonyo-

lítását
– lovassport, lovasélet hagyományainak ápolását
92.61 Sportlétesítmény mûködtetése (szabadtéri, illetve

fedett pálya mûködtetése).

14. Az intézmény kiegészítõ tevékenységei:
Az intézmény alapfeladatai ellátása mellett, szabad ka-

pacitása terhére kiegészítõ tevékenységet is jogosult vé-
gezni a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási
szabályok szerint.

a) Szabad kapacitása terhére végezhetõ kiegészítõ tevé-
kenységek:

01.25 Egyéb állatok tenyésztése
01.42 Állattenyésztési szolgáltatás (fõ tevékenység)
22.13 Idõszaki kiadvány kiadása
22.31 Hangfelvétel-sokszorosítás
22.32 Videofelvétel-sokszorosítás
22.33 Számítógépes adathordozó sokszorosítása
50.20 Gépjármûjavítás
52.63 Egyéb nem bolti kiskereskedelem
55.23 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
55.52 Közétkeztetés
60.24 Közúti teherszállítás
63.12 Tárolás, raktározás
63.30 Utazásszervezés
70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
71.10 Gépkocsikölcsönzés
71.21 Egyéb szárazföldi jármû kölcsönzése
71.31 Mezõgazdasági gép kölcsönzése
71.33 Irodagép, számítógép kölcsönzése
71.34 Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése
71.40 Fogyasztási cikk kölcsönzése
72.60 Egyéb számítástechnikai tevékenység
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74.14 Üzletviteli tanácsadás
74.40 Hirdetés
74.70 Takarítás, tisztítás
74.87 Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgál-

tatás
85.20 Állat-egészségügyi ellátás
90.02 Hulladékgyûjtés, -kezelés
92.62 Egyéb sporttevékenység
92.72 Máshova nem sorolható egyéb szabadidõs tevé-

kenység
93.01 Textil-, szõrmemosás, -tisztítás
93.05 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás
b) Az intézmény vállalkozási tevékenységet is folytathat

az alaptevékenység és a hozzá kapcsolódó kötelezettségek
sérelme nélkül.

15. A Nemzeti Lovarda vállalkozási tevékenysége:
A Nemzeti Lovarda vállalkozási tevékenységet folytat-

hat, ennek minõsül jelen alapító okiratban rögzített tevé-
kenységi körhöz tartozó olyan tevékenység, amelyet a
Nemzeti Lovarda szakmai jellegébõl adódóan, bevétel és
ennek révén eredmény elérése illetõleg haszonszerzés cél-
jából üzletszerûen, piaci alapon végez.

A vállalkozási tevékenységbõl származó bevételek
együttes összege két egymást követõ évben nem haladhat-
ja meg a ténylegesen teljesített – költségvetési támogatást
is magában foglaló – összbevétel egyharmadát. A vállal-

kozási tevékenység az alapfeladatok ellátását nem veszé-
lyeztetheti.

A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási
tevékenység kiadásait az alaptevékenységektõl elkülöní-
tetten kell megtervezni, nyilvántartani, és elszámolni.

16. Az Intézet törzsszáma: PIR-szám 324348

17. Az Intézet államháztartási azonosító száma: 040563

18. A vagyonkezelés módja:
A Nemzeti Lovarda kezeli a feladatainak ellátásához

szükséges, a Magyar Állam tulajdonát képezõ ingó és in-
gatlan vagyont. A vagyonkezelõi jogosultságot a Kincstári
Vagyon Igazgatóság, a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet
és a Nemzeti Lovarda közötti vagyonkezelõi szerzõdés
rögzíti.

Ezen alapító okirat 2007. július 2. napján lép hatályba,
ezzel egyidejûleg a 69.442/3/2004. számú alapító okirat
hatályát veszti.

Budapest, 2007. július 9.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZATOK EREDMÉNYE

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság által kiírt, a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében 2007. május 16-án közzétett,
a Budapest IX., Üllõi út 45–51. (Ferenc krt. 45.) sz. alatti 37104. hrsz.-ú, volt Mária Terézia-laktanya néven ismert ingat-
lanra vonatkozó nyilvános pályázat eredménytelenül zárult.”

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság megbízásából a Honvédelmi Minisztérium, mint kiíró az MFB Invest Zrt. közre-
mûködésével

nyilvános pályázat

keretében, a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjének 2007. május 23-i számában értékesítésre írta ki a Budapest
XIV. ker., Abonyi u. 27. as. 3. és az Izsó u. 6. as. 1. alatti ingatlanokat.

A KVI vezérigazgatója 2007. július 25-én az 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet 43. § alapján a pályázati eljárás eredmé-
nyeként az alábbi döntést hozta:

A pályázati eljárás érvényes, de eredménytelen, a pályázat ismételten kiírásra kerül.

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság megbízásából a Honvédelmi Minisztérium, mint kiíró az MFB Invest Zrt.

közremûködésével

nyilvános pályázat

keretében, a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjének 2007. március 28-i számában értékesítésre írta ki a Gyõr, Hecse-
puszta, 5475/22. hrsz., a Balatonberény, Bartók B. utcában található, 41/5. hrsz., a Balatonboglár, Vikár B. u. 48.
1412. hrsz., a Siófok-Sóstó, Bél Mátyás u. 1. sz., 1751. hrsz., és a Sormás, 68/1. és 68/2. hrsz. alatti ingatlanokat.

A KVI vezérigazgatója 2007. június 4-én a felhívásban foglalt értékelési szempontoknak megfelelõen, valamint az
58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet 43. § alapján a pályázati eljárás eredményeként az alábbi döntést hozta:

Az ingatlanok pályázati eljárása eredménytelenül zárult, az egyes ingatlanok a fenti jogszabály szerint lehetséges idõ-
pontban kerülnek ismételten meghirdetésre.
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KINCSTÁRI VAGYON BÉRBEADÁSA

Az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet (ÁTK) 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 1.; telefon: 06 (23)
319-133; fax: 06 (23) 319-082 – továbbiakban: kiíró – a módosított 58/2005. (IV. 4.) Korm. sz. rendelet 17. §-ában
foglaltak alapján

nyilvános pályázat

keretében bérbe adja a Magyar Állam tulajdonában és az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet vagyonkeze-
lésében lévõ

1. 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 1. szám alatt a fõépületben található 3 db irodahelyiséget, 17,7 m2, 13 m2, 15,2 m2

alapterületen.
A bérbeadásra tervezett ingatlan bérleti díja minimum: 1300 Ft/m2/hó.
Jelige: „Iroda” ÁTK
Ajánlati biztosíték: –

2. 2100 Gödöllõ, Isaszegi u. 200. irodahelyiségek az intézet márványépületében, 7 db 12, illetve 3 db 24 m2

alapterületen.
A bérbeadásra tervezett ingatlan bérleti díja minimum: 1300 Ft/m2/hó.
Jelige: „Iroda” Gödöllõ
Ajánlati biztosíték: –

3. 2100 Gödöllõ, Isaszegi u. 200. ún. propolisz épület (194 m2).
A bérbeadásra tervezett ingatlan bérleti díja minimum: 1600 Ft/m2/hó.
Jelige: „Propolisz”
Ajánlati biztosíték: 31 000 Ft.

4. 2100 Gödöllõ, Méhészet (172/1. hrsz.) kertészet (régi típusú üvegház 43 m2, holland ágy 51 m2, új üvegház 64 m2,
öltözõ, fürdõ, raktár 52 m2, nyitott szín 120 m2).

A bérbeadásra szánt ingatlan bérleti díja minimum: 400 Ft/m2/hó.
Jelige: „Kertészet”
Ajánlati biztosíték: 13 000 Ft.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattevõ nevét, székhelyét (lakóhelyét),
– az éves bérleti díj megjelölését,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy egy évnél régebben lejárt köztartozása (adó-, vám-, tb-járulék és egyéb, az állam-

háztartás más alrendszereivel szemben fennálló kötelezettsége) nincs,
– az ingatlan tervezett hasznosításának rövid ismertetését,
– az ajánlati biztosíték megfizetését igazoló bizonylatot,
– a bérlettel kapcsolatos kikötések elfogadásáról szóló nyilatkozatot.

A pályázatok elbírálása során a pályázatok rangsorolásakor alkalmazandó értékelési szempontok fontossági sorrend-
ben: a megajánlott bérleti díj, a meghatározott mértékû kauciót meghaladó mértékû biztosíték fizetése, a hasznosítás
módja.

A bérleti szerzõdés(ek) megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes ajánlattevõ pénzügyi garanciát – legalább negyed-
éves bérleti díj elõzetes megfizetését (kaució adását) – vállalja a kiírónak a bérleti szerzõdés megkötése és az ingatlan
birtokba adása közötti idõszakban.

A kiírásban megjelölt ajánlati biztosítékot a pályázó a kiíró MÁK 10032000-01740802 egyszámlájára a pályázat be-
nyújtását megelõzõen köteles befizetni, mely összeget a kiíró a nem nyertes ajánlattevõknek a pályázatelbírálást követõ
15 munkanapon belül visszafizet. Az ajánlati biztosíték után kiíró kamatot nem fizet.

Amennyiben az ajánlattevõ ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, az általa befizetett ajánlati biztosí-
tékot elveszti.

Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 30. nap.
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A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat egy db zárt, cégjelzés nélküli borítékban „ÁTK bérbeadás ingatlan + az in-
gatlanhoz tartozó jelige” feltüntetésével, 3 példányban kell benyújtani személyesen, vagy meghatalmazott útján

2007. október 15-én 10 óráig

a kiíró alábbi címen található irodájában: 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 1.

A pályázati ajánlatok bontása 2007. október 15-én 14 órakor közjegyzõ jelenlétében a kiíró hivatalos helyiségeiben
történik a fenti címen.

A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás, valamint az ingatlanok megtekinthetésének lehetõségérõl
információ kérhetõ az ÁTK gazdasági igazgatójánál, Kurucz István üzemeltetési vezetõnél a (23) 319-133-as telefonszá-
mon, gödöllõi ingatlan esetében Lacza Péter gondnoknál a (28) 511-301-es telefonszámon.

A pályázaton való részvétel feltétele az adott ingatlanokra vonatkozó pályázati dokumentáció megvásárlása. A pályá-
zati dokumentáció 2500 Ft + áfa vissza nem térítendõ ellenértékért átvehetõ a pályázati felhívás közzététele napjától a
pályázati felhívás leadása napjáig munkanapokon a kiíró fenti címén a II. em. 218. irodában.

A pályázati ajánlatokat magyar nyelven kell benyújtani.
Az ajánlattevõ az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi

határidõ lejártát követõen a benyújtott ajánlatok nem módosíthatók.

A pályázati ajánlatok elbírálási idõpontja az ajánlattételi határidõ lejártát követõ 10 napon belüli, melyet a kiíró egy al-
kalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthat.

A kiíró a pályázati ajánlatok elbírálására vonatkozó döntésrõl írásban, a pályázati ajánlatok bontásától számított
15. napon, illetve az elbírálási határidõ esetleges meghosszabbításának lejártát követõ 15 napon belül tájékoztatja az
ajánlattevõket.

A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy:
– a nyertes ajánlattevõ visszalépése esetén jogosult a pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kötni,
– a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
– az ajánlattevõtõl technikai-formai kérdésekben, írásban felvilágosítást kérhet annak elõrebocsátásával, hogy az

ajánlattevõ ezzel kapcsolatos írásbeli válasza semmilyen formában nem eredményezheti a pályázati ajánlatban megfo-
galmazott feltételek olyan változását, amely az értékelés során a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosíthatná.

Eredménytelen a pályázati eljárás, ha:
– nem érkezett pályázati ajánlat,
– kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek,
– egyik ajánlattevõ sem tett a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelõ ajánlatot,
– valamelyik ajánlattevõ az eljárás tisztaságát, vagy a többi ajánlattevõ érdekeit súlyosan sértõ cselekményt követ el.

Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha:
– azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõ lejárta után

nyújtották be,
– olyan ajánlattevõ nem csatolta arról szóló nyilatkozatát, hogy nincs köztartozása (adó-, vám-, társadalombiztosítási

járulék és egyéb, az államháztartás más alrendszereivel szemben fennálló fizetési kötelezettsége),
– az ajánlattevõ az ajánlati biztosítékot nem, vagy nem az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
– az nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a pályázati dokumentációban meghatározott feltételeknek.
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KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSE

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (1054 Budapest, Zoltán u. 16.) (továbbiakban: KVI) megbízásából a Honvédelmi

Minisztérium (1055 Budapest, Balaton u. 7–11.) mint az ingatlan vagyonkezelõje (továbbiakban: kiíró) az MFB In-

vest Zrt. (1138 Budapest, Népfürdõ u. 22.) közremûködésével a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005.
(IV. 4.) kormányrendelet (továbbiakban: kormányrendelet) vonatkozó fejezetei alapján

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és a kiíró vagyonkezelésében lévõ alábbi ingatlanokat:

1. a Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában 32778/0/A/3. hrsz. alatt felvett, Budapest,
XIV. ker., Abonyi u. 27. sz. alatti, 2 szobás 52 m2 alapterületû társasházi lakást a hozzá tartozó 327/10000-ed eszmei
hányaddal együtt.

Ajánlati biztosíték: 800 000 Ft, azaz nyolcszázezer forint.
Az ajánlati biztosítékot HUF-ban a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett HM KPÜ HM IÜ MÁK

10023002-01786536-00000000 számú számlájára kell átutalni (melynek legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának
idõpontjára be kell érkeznie) a „Budapest, Abonyi u. 27.” jelige feltüntetésével.

A lakás egy kétemeletes + tetõtér-beépítésû társasház alagsorában található, a Városliget és a Puskás Ferenc Stadion
közelében. A társasházi lakás felújításra, korszerûsítésre szorul.

Az ingatlan per-, teher- és igénymentes. A tulajdoni lapon elintézetlen széljegyek nincsenek.

2. a Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában 32776/0/A/1. hrsz. alatt felvett, Budapest
XIV. ker., Izsó u. 6. sz. alatti 1 szobás 55 m2 alapterületû társasházi lakást a hozzá tartozó 448/10000-ed eszmei részille-
tõséggel együtt.

Ajánlati biztosíték: 800 000 Ft, azaz nyolcszázezer forint.
Az ajánlati biztosítékot HUF-ban a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett HM KPÜ HM IÜ MÁK

10023002-01786536-00000000 számú számlájára kell átutalni (melynek legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának
idõpontjára be kell érkeznie) a „Budapest, Izsó u. 6.” jelige feltüntetésével.

A lakás Budapest, XIV. kerületének nyugodt, forgalomtól mentes részén helyezkedik el, egy kétemeletes + tetõtér-be-
építésû társasház alagsorában található. A társasházi lakás felújításra, korszerûsítésre szorul.

Az ingatlan per-, teher- és igénymentes. A tulajdoni lapon elintézetlen széljegyek nincsenek.

3. a Nagykanizsai Körzeti Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában 68/1. hrsz. alatt felvett, „kivett beépítetlen terület”
mûvelési ágú, természetben Sormás, Kossuth L. u. 112. sz. alatt található 1 ha 2786 m2 területû ingatlant és a Nagykani-
zsai Körzeti Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában 68/2. hrsz. alatt felvett, „kivett telephely” mûvelési ágú, természet-
ben Sormás, Kossuth L. u. 112. sz. alatt található 6 ha 1465 m2 területû, összesen 7 ha 4251 m2 területû felépítményes
ingatlant.

Mindkét helyrajzi számú ingatlant a Sormás Község Önkormányzata javára bejegyzett elõvásárlási jog terheli, egye-
bekben az ingatlanok per-, teher- és igénymentesek.

Érvényes ajánlatot csak a fenti 3. pontban részletezett 2 db helyrajzi szám alatt nyilvántartott egész ingatlanra együtte-
sen, a következõ módon lehet tenni:

– a fenti 3. pontban megjelölt 2 db helyrajzi számra helyrajzi számonként külön-külön is meg kell adni a vételárat
nettó ár + áfa bontásban,

– a 2 db helyrajzi számból álló ingatlan egészére nézve, együttesen az összesített vételárat is meg kell jelölni nettó ár +
áfa bontásban.

Ajánlati biztosíték: 5 000 000 Ft, azaz ötmillió forint.
Az ajánlati biztosítékot HUF-ban a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett HM KPÜ HM IÜ MÁK

10023002-01786536-00000000 számú számlájára kell átutalni (melynek legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának
idõpontjára be kell érkeznie) a „Sormás” jelige feltüntetésével.

Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevõ esetén a vételárba beszámításra kerül.
A vételár ajánlati biztosítékon felül fennmaradó részét magyar forintban (HUF) kell megfizetni.
Az 1–3. sorszám alatt jelzett ingatlanra külön-külön tehetõ pályázati ajánlat.
A kiíró tájékoztatja az ajánlattevõket, hogy a kormányrendelet 42. § (2) bekezdésében biztosított lehetõséggel élve a

pályázati ajánlatok bontását követõen – amennyiben az elsõ két helyre rangsorolt ajánlatban szereplõ vételárak között
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(a magasabbat tekintve 100%-nak) legfeljebb húsz százalék eltérés van, vagy ha a 44. § (1) bekezdése alapján a benyúj-
tott ajánlatok egyike sem lenne nyertesnek nyilvánítható, a KVI Hasznosítási Tanács javaslata alapján – a kiíró nyilvános
ártárgyalást tarthat. Amennyiben csak egy érvényes ajánlat érkezik, nyilvános ártárgyalás tartása helyett a kiíró
felhívhatja az ajánlattevõt ajánlata módosítására.

Az ingatlanokról dokumentáció készült, melyek az ajánlat szempontjából lényeges, fõbb mûszaki adatokat tartalmaz-
zák. A pályázati dokumentáció megvásárlása feltétele az érvényes pályázati ajánlattételnek.

A pályázati dokumentációk az MFB Invest Zrt. +36 (1) 452-5702-es számú telefaxára leadott igénylés után – mely
igénylés tartalmazza az ajánlattevõ pontos nevét, székhelyét (címét), telefon- és faxszámát – vásárolhatók meg ingatla-
nonként 20 000 Ft + áfa, azaz bruttó 24 000 Ft, azaz huszonnégyezer forint átutalásával, vagy postai befizetéssel az MFB
Invest Zrt. ERSTE Bank Nyrt.-nél vezetett 11600006-00000000-06967741 számú számlájára.

Az átutalási megbízás közlemény rovatában a jeligét fel kell tüntetni. Az átutalás vagy befizetés igazolása az átvétel
feltétele. A dokumentáció a pályázati felhívás Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történt megjelenés napjától az
ingatlan utolsó megtekintésére jelen pályázati felhívás szerint biztosított idõpontot megelõzõ munkanap 12 óráig a tit-
kossági nyilatkozat aláírása ellenében személyesen, vagy meghatalmazott útján vehetõ át a MFB Invest Zrt. székhelyén.
A meghatalmazott köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejû magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát,
illetve annak mértékét.

A pályázati felhívás és a pályázati dokumentáció által az ingatlannal kapcsolatban közölt és ismertetett adatok, infor-
mációk a kiíró által ismert és biztosított elõzetes adatszolgáltatáson alapulnak. A kiíró javasolja minden ajánlattevõnek,
hogy a fent említett dokumentáción felül saját felelõsségére és költségére szerezzen be minden olyan kiegészítõ informá-
ciót az ajánlat tárgyáról, valamint a magyarországi jogi-gazdasági környezetrõl, illetve szabályozó-rendszerrõl, amely
befektetési szándéka körültekintõ megalapozásához szükséges lehet.

A dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylatot, vagy annak másolatát az ajánlat benyújtásakor az ajánlattevõnek
csatolnia kell.

Az ingatlanok bemutatása:
Az ingatlanok 2007. szeptember 25-én és 2007. október 4-én 9 órától 12 óráig tekinthetõk meg. Az ingatlanok megte-

kintése nem feltétele az érvényes ajánlattételnek, azonban ennek elmulasztásából adódó károkért sem a kiíró, sem a KVI,
sem az MFB Invest Zrt. felelõsséget nem vállal.

A pályázati ajánlatok beadásának módja:
A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat az MFB Invest Zrt. székhelyén kell benyújtani egy zárt, cégjelzés nélküli

borítékban, az 1. sz. ingatlanra a „Budapest, Abonyi u. 27.” jelige, a 2. sz. ingatlanra a „Budapest, Izsó u. 6.” jelige, a
3. sz. ingatlanra „Sormás” jelige feltüntetésével 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven, sze-
mélyesen, illetve meghatalmazott útján úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidõn belül megérkezzék. A jeligén kívül
a pályázati ajánlatot tartalmazó boríték más feliratot nem tartalmazhat. Az ajánlattevõ köteles az eredeti példányt megje-
lölni „Eredeti” felírással. Ha az azonos ajánlattevõ által benyújtott pályázati ajánlatok között eltérés adódik, az így
„Eredeti” felírással megjelölt ajánlatban foglaltak az irányadók.

Ajánlattételi határidõ:

2007. október 15-én 12 óra.

Az ajánlattevõ az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi
határidõ lejártát követõen a benyújtott ajánlatok csak a nyilvános ártárgyalás során, illetõleg egy érvényes ajánlat esetén
a kiíró felhívására módosíthatók, de az ajánlati árak nem csökkenthetõk. Az ajánlattevõ a szerzõdéskötésig, illetõleg az
ártárgyalás megkezdéséig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát. A kiíró és az MFB Invest Zrt. a kormányrendelet
48. § (3) bekezdés szerint köteles az ajánlattevõk számát és az ajánlatok tartalmát a pályázat bontásáig, illetve az ártár-
gyalás megkezdéséig titkosan kezelni.

A pályázati ajánlatok felbontása az ajánlattételi határidõ lejártának napján 12 óra 00 perctõl történik az MFB Invest
Zrt. székhelyén a kiíró, a KVI munkatársai és közjegyzõ jelenlétében. A pályázatbontáson az ajánlattevõk, vagy az álta-
luk írásban erre meghatalmazott személyek vehetnek részt. Felbontáskor ismertetésre kerülnek az ajánlatok legfonto-
sabb adatai: ajánlattevõ neve, székhelye/lakcíme, az ajánlati ár. Csak a formailag érvényes ajánlatok kerülnek további
értékelésre.
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A részvétel feltételei:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázati dokumentációban a kiíró által rendelkezésre bocsátott, a részvételi

feltételként felsorolt tartalmi követelmények szerint kitöltött, további feltételek támasztása nélkül elfogadólag, cégsze-
rûen aláírt alábbi formanyomtatványokat:

1. a pályázati kísérõlap a pályázati dokumentáció átvételérõl, a titoktartásról, mellékelve a pályázati dokumentáció
megvásárlását igazoló eredeti bizonylatot és az ajánlattevõ erre vonatkozó nyilatkozatát (1. számú formanyomtatvány),

2. az ajánlattevõ azonosító adatait (cég esetében 2/a számú, magánszemély esetében 2/b számú formanyomtatvány) ,
3. a pályázati ajánlat tárgyának megjelölését, a megajánlott vételárat HUF-ban (3. számú formanyomtatvány),
4. a vételár kiegyenlítésének módját, teljesítésének határidejét, annak figyelembevételével, hogy az ajánlati biztosíté-

kon felül fennmaradó vételárhátralékot a szerzõdés aláírását követõ 90 naptári napon belül kell kiegyenlíteni (4. számú

formanyomtatvány),

5. 30 napnál nem régebbi eredeti igazolásokat arról, hogy a Magyar Állammal és szervezeteivel szemben lejárt köztar-
tozása (adó-, vám- és társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettséget illetõen lejárt köztartozása) nincs és az aján-
lattevõ erre vonatkozó nyilatkozatát (5. számú formanyomtatvány),

6. az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló hivatalos banki igazolást, (az ajánlattevõnek gondoskodnia kell arról, hogy a
HUF-ban befizetett ajánlati biztosíték legkésõbb az ajánlattételi határidõ idõpontjában a kiíró Magyar Államkincstárnál
vezetett HM KPÜ HM IÜ MÁK 10023002-01786536-00000000 számú számlára beérkezzék) (6. számú

formanyomtatvány),

7. az ajánlattevõ gazdálkodószervezet képviseletére jogosult(ak)nak arról szóló nyilatkozatát, hogy nyertesség esetén
megkötendõ adásvételi szerzõdéshez szükséges-e külön társasági cselekmény (7. számú formanyomtatvány),

8. az ajánlattevõ nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívásban szereplõ feltételeket elfogadva, a pályá-
zati dokumentációban foglaltak ismeretében teszi meg ajánlatát (8. számú formanyomtatvány),

9. az ajánlattevõ arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy csõd-, felszámolási eljárás ellene nem indult, továbbá végelszá-
molását nem kezdeményezték, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, illetve – önkormányzat esetében –
adósságrendezési eljárás ellene nem indult (9. számú formanyomtatvány),

10. az ajánlattevõ nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró az adásvételi szerzõdésben egyoldalú elállási
jogot köt ki azon esetekre, ha a vételár határidõben nem kerül megfizetésre és a kiíró a Magyar Állam tulajdonjogát a tel-
jes vételár kiegyenlítéséig fenntartja (10. számú formanyomtatvány),

11. az ajánlattevõ arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy elfogadja az ajánlati kötöttségre, az ajánlati biztosíték mértékére
és megfizetésének módjára, elvesztésére, valamint a fizetési garanciára vonatkozó, kiíró által a pályázati felhívásban tá-
masztott feltételeket (11. számú formanyomtatvány),

12. az ajánlattevõ nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítják, szerzõdéskötésre nem
jelölhet ki mást maga helyett (12. számú formanyomtatvány).

Amennyiben az ajánlattevõ ajánlatának szöveges részei, és a kitöltött formanyomtatványok tartalma között eltérés
mutatkozik, úgy a kiíró a formanyomtatványokban foglaltakat tekinti irányadónak.

Az ajánlati biztosítékot a kiíró a pályázati felhívás visszavonásáról szóló hirdetmény közzétételének, illetve az eljárás
eredménytelensége kihirdetésének napjától számított 15 munkanapon belül visszafizeti az ajánlattevõk részére. Eredmé-
nyes pályázat esetén a kiíró az ajánlati biztosítékot a nem nyertes ajánlattevõk részére az ajánlatok elbírálásának napjától
számított 15 munkanapon belül fizeti vissza. A kiíró ugyancsak visszafizeti az ajánlati biztosítékot, ha a kiíró az elbírálá-
si határidõt meghosszabbítja, melynek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is meghosszabbodik, és az ajánlat-
tevõ a határidõ meghosszabbításáról szóló értesítés kézhezvételétõl számított 7 naptári napon belül nyilatkozik, hogy
ajánlati kötöttségét nem kívánja meghosszabbítani.

Az ajánlati biztosíték után a kiíró költséget nem számít fel, kamatot nem fizet, kivéve, ha az ajánlati biztosíték vissza-
fizetésére nyitva álló 15 munkanapos határidõt elmulasztja.

Amennyiben az ajánlattevõ ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha az adásvételi szerzõdés
megkötése a nyertes pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot
elveszti. Az ajánlattevõ az ajánlati biztosítékot elveszti akkor is, ha a már megkötött szerzõdés az ajánlattevõnek
felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg.

A kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 90. naptári nap. Amennyiben
az ajánlattevõ ajánlatát az ajánlati kötöttségének ideje alatt visszavonja, az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszti.

A pályázati ajánlatok elbírálása, vagy a nyilvános ártárgyalás kitûzése (az ajánlatmódosításra való felhívás) az ajánlat-
tételi határidõ lejártát követõ 30 naptári napon belül történik, mely idõtartamot a kiíró egy alkalommal, legfeljebb to-
vábbi 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meg-
hosszabbodik.
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A kiíró a pályázati ajánlatok elbírálását követõen, a pályázati ajánlatok bontásától, vagy a nyilvános ártárgyalás lezá-
rásától (az ajánlatmódosítás kézhezvételétõl) számított 30 naptári napon belül, vagy az elbírálási határidõ esetleges meg-
hosszabbításának lejártát követõ 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja az ajánlattevõket a pályázati eljárás
eredményérõl.

A pályázati ajánlatok elbírálása a kormányrendeletben foglaltak szerint történik. Az elbírálás során a rangsoroláskor
alkalmazandó értékelési szempont a megajánlott vételár összege.

Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes ajánlattevõ az eredményhirdetésrõl szóló értesítés
kézhezvételét követõ 8 banki napon belül, az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárhátralék (beleértve az áfát is,
ha van) erejéig visszavonhatatlan fizetési garanciát nyújtson.

A kiíró fizetési garanciának tekinti a feltétel nélküli bankgaranciát, a feltétel nélküli banki hitelígérvényt és a vételár-
hátralék ügyvédi vagy közjegyzõi letétbe helyezését.

– A feltétel nélküli bankgaranciát, melynek kedvezményezettje a kiíró, a banknak a pályázati felhívásban megadott
jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget
kell vállalnia a kiíró felé a teljes vételárhátralékra vonatkozóan, az ajánlatban vállalt határidõ figyelembevételével.

– A feltétel nélküli banki hitelígérvényt, melynek kedvezményezettje a kiíró, a banknak a pályázati felhívásban meg-
adott jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötele-
zettséget kell vállalnia arra, hogy a vételárként ígért összeget a bank a vevõ részére meghitelezi a teljes vételárhátralékra
vonatkozóan, az ajánlatban vállalt határidõ figyelembevételével.

A kiíró a fentiekben említett, vételárhátralék kifizetésének biztosítékául szolgáló iratokat magyarországi és külföldi
I. osztályú bankoktól fogadja el.

A kiíró a pályázat nyertesével – az errõl szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 30 naptári napon belül, de
legkésõbb az ajánlati kötöttség lejártának napjáig – az adásvételi szerzõdést megköti.

A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásban történõ átvezetéséhez szükséges bejegyzési engedély kiadása a teljes vételár-
nak a Magyar Államkincstárnál vezetett HM KPÜ HM IÜ MÁK 10023002-01786536-00000000 számlán történõ meg-
jelenését követõen haladéktalanul, de legkésõbb 15 naptári napon belül történik.

A kiíró fenntartja jogát, hogy
– a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kössön,
– a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
– az elbírálási határidõn belül a kormányrendelet 42. § (2) bekezdése alapján – minden érvényes ajánlatot benyújtott

résztvevõ meghívása mellett – nyilvános ártárgyalást tartson, vagy egyetlen ajánlattevõ esetén felhívja az ajánlattevõt
ajánlata módosítására,

– pályázati felhívását az ajánlattételi határidõ elõtt visszavonja, melyrõl a pályázati felhívás közlésével megegyezõ
helyeken az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt hirdetményt tesz közzé. Ebben az esetben a kiíró a pályázati dokumentáció
ellenértékét a felhívás visszavonásának a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történõ megjelentetését követõ
10 munkanapon belül, a dokumentáció visszaadása ellenében visszafizeti.

A pályázatot követõ nyilvános ártárgyalás során az ajánlattevõk ajánlataikat módosíthatják, azzal, hogy a korábban
megajánlott vételár nem csökkenthetõ, és a módosított ajánlatnak is meg kell felelnie a pályázati felhívásban
meghatározott valamennyi feltételnek.

Érvényes a pályázati ajánlat, ha:
– azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõben

nyújtották be,
– az ajánlattevõ az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
– az ajánlattevõ a pályázati ajánlatot és valamennyi formanyomtatványt szabályszerûen aláírta (gazdasági társaság

esetén cégszerû aláírás),
– a részvételi feltételekben meghatározottaknak maradéktalanul eleget tesz, ennek keretében a kiíró által a pályázati

dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott formanyomtatványokat a pályázati ajánlat beadásával egyidejûleg to-
vábbi feltételek támasztása nélkül – kitöltve, elfogadólag aláírva benyújtja,

– olyan ajánlattevõ nyújtott be, akinek nincs a kiíróval szembeni tartozása, korábbi fizetési kötelezettségét teljesítette,
– az megfelel a pályázati felhívásban meghatározott összes feltételnek.

Hiánypótlásra kizárólag a pályázat beadási határidejétõl számított 15 naptári napon belül van lehetõség a „részvétel
feltételei” cím alatt az 5. és 7. pontokban szereplõ adatok, nyilatkozatok, illetve igazolások vonatkozásában.
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A hiánypótlást ajánlattevõ a kiíró kérésére, vagy önként is megteheti. Amennyiben az ajánlattevõ önként kíván élni a
hiánypótlás lehetõségével, ezt pályázati ajánlatában közölnie kell. A kiírónak hiánypótlási felhívását legkésõbb a pályá-
zat beadási határidejétõl számított 10 naptári napon belül közölnie kell az érintettel postai úton, illetõleg telefax útján.
Ugyanazon dokumentumra vonatkozóan nincs lehetõség ismételt hiánypótlásra.

Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben nem felel meg.
Ha az ajánlattevõ, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti, a kiíró az ajánlatát ér-

vénytelennek nyilvánítja.
A pályázat eredménye a kormányrendelet 46. § (1) bekezdése szerint a pályázati felhívással azonos módon kerül köz-

zétételre, valamint a döntésrõl minden ajánlattevõ írásban értesítést kap.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad az MFB Invest Zrt. székhelyén Koczor Eszter [telefon: +36 (1)

452-5700; + 36 (1) 452-5774].

A Szent István Egyetem (2100 Gödöllõ, Páter Károly utca 1. szám, a továbbiakban: kiíró) a Kincstári Vagyoni Igaz-

gatóság (KVI) megbízásából a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet (további-
akban: kormányrendelet) vonatkozó fejezetei alapján

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és a Szent István Egyetem vagyonkezelésében lévõ

Gödöllõ külterület 076. hrsz.-ú, természetben Gödöllõ, Ganz Ábrahám u. 2. szám alatti, kivett kollégium megnevezé-
sû ingatlant.

A pályázat feltételei:
Telek területe: 2 ha 2396 m2, épület bruttó szintterülete: 3390 m2.
Ajánlati biztosíték: 25 000 000 Ft, azaz huszonötmillió forint.

Az ajánlati biztosítékot HUF-ban a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00282826-00000000 számú
számlájára kell átutalni, „Ganz Ábrahám u. 2 sz. alatti ingatlan” jelige megjelölésével.

Az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat magyar forintban (HUF) kell megfizetni.
Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
A kiíró tájékoztatja az ajánlattevõket, hogy a kormányrendelet 42. § (2) bekezdésében biztosított lehetõséggel élve

– amennyiben az elsõ két helyre rangsorolt ajánlatban szereplõ vételárak között (a magasabbat tekintve 100%-nak) leg-
feljebb 20% eltérés van, vagy ha a 44. § (1) bekezdése és a 45. § (2) bekezdése alapján a benyújtott ajánlatok egyike sem
lenne nyertesnek nyilvánítható, a KVI Hasznosítási Tanácsának javaslata alapján – nyilvános ártárgyalást tarthat.
Amennyiben csak egy érvényes ajánlat érkezik, nyilvános ártárgyalás tartása helyett a kiíró felhívhatja az ajánlattevõt
ajánlata módosítására. A pályázatot követõ ártárgyalás összehívása esetén a kiíró írásban értesíti az érvényes ajánlatot
benyújtott pályázókat az ártárgyalás idõpontjáról.

Az ingatlan általános ismertetése:
A kollégiumi épületegyüttes Gödöllõ város külterületén, a történelmi Grassalkovich Kastély szomszédságában talál-

ható. Az ingatlan szerves része a városnak, amely megközelíthetõ városi, helyi járatú autóbusszal, illetve a Gödöllõ–Bu-
dapest viszonylatban közlekedõ BKV HÉV használatával.

A telek közmûvesített, beépítettsége: 7,85%. A szocreál stílusú épületegyüttes az 1950-es évek végén épült, négy épü-
letrészbõl áll, kétszintes pincével, földszint + 2 emeletes, magastetõs. Az ingatlan többször cserélt gazdát és funkciót,
1995-ben került az egyetem vagyonkezelésébe.

A terület beépíthetõségét Gödöllõ Város Önkormányzata a 23/2005. (IV. 25.) és 40/2005. (XII. 9.) számú rendeletei-
ben szabályozza. Övezeti besorolása: KÜ-Okt jelû különleges terület.

A kiíró az ingatlanokról bõvebb információt (mûszaki adatok, tulajdonilap-másolat, adásvételiszerzõdés-tervezet, pá-
lyázó által kitöltendõ formanyomtatványok) tartalmazó pályázati dokumentációt bocsát a pályázók rendelkezésére.
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A dokumentáció átvehetõ a kiíró székhelyén (2103 Gödöllõ, Páter Károly út 1. 39. szoba). A kiíró a vásárlásról a pályázó
nevére igazolást állít ki. Az igazolást a pályázatba kell csatolni, megléte a pályázat befogadásának feltétele. A pályázaton
való részvétel alapfeltétele a pályázati dokumentáció megvásárlása. A dokumentáció ára: 50 000 Ft + 10 000 Ft áfa =
60 000 Ft, amely HUF-ban, csekken fizethetõ be.

Az ingatlan bemutatására a pályázati felhívás megjelenését követõ 20. naptári nap (amennyiben munkaszüneti napra
esik, akkor az azt követõ elsõ munkanap) 10 órakor, illetve elõzetes egyeztetés alapján kerül sor.

A pályázatok beadásának módja:
A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban az ingatlan megjelölésével: „Ganz Ábra-

hám u. 2. sz. alatti ingatlan” jelige feltüntetésével, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven,
személyesen, illetve meghatalmazott útján a kiíró fenti címén kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határ-
idõn belül a kiíróhoz megérkezzék. A pályázó köteles az eredeti példányt megjelölni „Eredeti” felírással. Ha az azonos
pályázó által benyújtott pályázatok között eltérés adódik, az így megjelölt ajánlatban foglaltak az irányadók.

Ajánlattételi határidõ:

2007. november 15. (csütörtök) 10 óra.

Az ajánlatokat a kiíró fenti címén, a fõépület fszt. 39. sz. szobában kell a megjelölt határidõig leadni. A kiíró postai
úton pályázatot nem fogad el, azt érvénytelennek tekinti.

A pályázó az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi ha-
táridõ lejártát követõen a benyújtott ajánlatok csak a kiíró felhívására, illetõleg nyilvános ártárgyalás során módosítha-
tók, de az ajánlati árak nem csökkenthetõk. Az ajánlattevõ a szerzõdéskötésig, illetõleg az ártárgyalás megkezdéséig kö-
teles titokban tartani ajánlata tartalmát. A kiíró a kormányrendelet 48. § (3) bekezdése szerint köteles a pályázók számát
és az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig, illetve az ártárgyalás megkezdéséig titkosan kezelni.

A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidõ lejártának napján 10 órakor történik a kiíró fenti címén, zárt körben,
kiíró és közjegyzõ jelenlétében.

A részvétel feltételei:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázati dokumentációban a kiíró által rendelkezésre bocsátott kitöltött és

cégszerûen aláírt formanyomtatványokat, melyek az alább részletezettek feltétel nélküli elfogadását tartalmazzák.
Amennyiben a pályázó ajánlatának szöveges részei és a kitöltött formanyomtatványok tartalma között eltérés mutatko-
zik, úgy a kiíró a formanyomtatványokban foglaltakat tekinti irányadónak.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
1. a HUF-ban fizetendõ megajánlott vételár megjelölését telekfelépítmény áfabontásban (1. számú formanyomtat-

vány),
2. az ajánlattevõ (pályázó) azonosító adatait (név, lakcím, levelezési cím, cég neve, székhelye, telefonszáma, telefax-

száma, elektronikus levelezési címe, képviselõ neve, eredeti, vagy közjegyzõvel hitelesített aláírási címpéldány, 30 nap-
tári napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, statisztikai számjel) (2. számú formanyomtatvány),

3. a vételár kiegyenlítésének módját, teljesítésének határidejét, annak figyelembevételével, hogy az ajánlati biztosíté-
kon felül fennmaradó vételárhátralékot a szerzõdés aláírását követõ 30 napon belül kell kiegyenlíteni (3. számú
formanyomtatvány),

4. igazolásokat arról, hogy a Magyar Állammal és szervezeteivel szemben hat hónapnál régebben lejárt köztartozása
(adó-, vám-, társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettsége) nincs (4. számú formanyomtatvány),

5. az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló hivatalos banki igazolást, (az ajánlattevõnek gondoskodnia kell arról, hogy a
HUF-ban befizetett ajánlati biztosíték legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának napjáig a kiíró Magyar Államkincs-
tárnál vezetett 10032000-00282826-00000000 számú számlájára beérkezzék), a pályázati dokumentáció megvásárlását
igazoló bizonylatot, vagy annak másolatát (5. számú formanyomtatvány),

6. a pályázó gazdasági társaság tulajdonosainak arról szóló nyilatkozatát, hogy nyertesség esetén megkötendõ adásvé-
teli szerzõdéshez szükséges-e külön társasági cselekmény (6. számú formanyomtatvány),

7. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívásban szereplõ feltételeket elfogadva teszi meg
ajánlatát (7. számú formanyomtatvány),
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8. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy csõd-, felszámolási eljárás ellene nem indult, továbbá végelszámolását
nem kezdeményezték, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, illetve – önkormányzat esetében – adósságren-
dezési eljárás ellene nem indult (8. számú formanyomtatvány),

9. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró az adásvételi szerzõdésben egyoldalú elállási jogot
köt ki azon esetekre, ha a vételár határidõben nem kerül megfizetésre és a kiíró a tulajdonjogát a teljes vételár kiegyenlí-
téséig fenntartja (9. számú formanyomtatvány),

10. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró nem vállal felelõsséget az illetékes önkormányzat-
nak az ingatlannal kapcsolatos területrendezési és területfejlesztési elõírásaira vonatkozóan, illetve a helyi építési szabá-
lyok megváltozásából eredõ esetleges károkért, különösen a településrendezési terv változásából, illetve
településfejlesztési elgondolásokból adódókért (10. számú formanyomtatvány),

11. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy elfogadja az ajánlati kötöttségre, az ajánlati biztosíték mértékére és
megfizetésének módjára, elvesztésére, valamint a fizetési garanciára vonatkozó, kiíró által a pályázati felhívásban
támasztott feltételeket (11. számú formanyomtatvány),

12. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítják, szerzõdéskötésre nem jelöl-
het ki mást maga helyett (12. számú formanyomtatvány),

13. a pályázati dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylatot, vagy annak másolatát (14. számú formanyomtat-
vány).

Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a kiíró a pályázati felhívás visszavonásáról szóló hirdetmény közzétételének, illetve az eljárás
eredménytelensége kihirdetésének napjától számított 15 munkanapon belül visszafizeti az ajánlattevõk részére. Eredmé-
nyes pályázat esetén a kiíró az ajánlati biztosítékot a nem nyertes pályázók részére az ajánlatok elbírálásának napjától
számított 15 munkanapon belül fizeti vissza. A visszafizetés idõpontjaként az átutalás kezdeményezésének dátuma te-
kinthetõ. A kiíró ugyancsak visszafizeti az ajánlati biztosítékot, ha a kiíró az elbírálási határidõt meghosszabbítja, mely-
nek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is meghosszabbodik, és a pályázó a határidõ meghosszabbításáról
szóló értesítés kézhezvételétõl számított 7 naptári napon belül nyilatkozik, hogy ajánlati kötöttségét nem kívánja
meghosszabbítani.

Az ajánlati biztosíték után a kiíró költséget nem számít fel, kamatot nem fizet, kivéve, ha az ajánlati biztosíték vissza-
fizetésére nyitva álló 15 munkanapos határidõt elmulasztja.

Amennyiben a pályázó ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha az adásvételi szerzõdés meg-
kötése a nyertes pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot el-
veszti. A pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti akkor is, ha a már megkötött szerzõdés a pályázónak felróható, vagy
érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg.

Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség: az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 90 naptári nap. Amennyiben a
pályázó ajánlatát az ajánlati kötöttségének ideje alatt visszavonja, az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszti.

A pályázati ajánlatok elbírálása, vagy a nyilvános ártárgyalásra kitûzése (az ajánlatmódosításra való felhívás) az aján-
lattételi határidõ lejártát követõ 30 naptári napon belül történik, mely idõtartamot a kiíró egy alkalommal, legfeljebb to-
vábbi 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meg-
hosszabbodik.

Az ártárgyalás, illetve az ajánlatmódosítás elbírálása az ártárgyalás kitûzésétõl, illetve az ajánlatmódosításra való fel-
hívás idõpontjától számított 30 naptári napon belül történik.

A kiíró az elbírálási határidõ lejártát követõ 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázati eljárás
eredményérõl.

A pályázat elbírálása során a rangsoroláskor alkalmazandó értékesítési szempontok fontossági sorrendben:
1. a megajánlott vételár összege,
2. vállalt fizetési mód és határidõ,
3. a pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett, az értékelési szempontok

alapján összességében a legjobb ajánlatot tette.
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Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes pályázó az eredményhirdetésrõl szóló értesítés
kézhezvételét követõ 8 banki napon belül, az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárhátralék erejéig fizetési ga-
ranciát ad.

A kiíró fizetési garanciának tekinti a feltétel nélküli bankgaranciát, a feltétel nélküli banki hitelígérvényt és a vételár-
hátralék ügyvédi vagy közjegyzõi letétbe helyezését.

– A feltétel nélküli bankgaranciát a banknak a pályázati felhívásban megadott jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan
megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget kell vállalnia a kiíró felé a teljes
vételárhátralékra.

– A feltétel nélküli banki hitelígérvényt a banknak a pályázati felhívásban megadott jelige feltüntetésével megjelölt
ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a vé-
telárként ígért összeget a bank a vevõ részére meghitelezi a teljes vételárhátralékra.

A kiíró a fentiekben említett, vételárhátralék kifizetésének biztosítékául szolgáló iratokat magyarországi és külföldi
I. osztályú bankoktól fogadja el.

A kiíró a pályázat nyertesével – az errõl szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 30 naptári napon belül, de
legkésõbb az ajánlati kötöttség lejártának napjáig – az adásvételi szerzõdést megköti.

A tulajdonjog átszállását eredményezõ nyilatkozat kiadása a teljes vételárnak a kiíró számláján történõ megjelenését
követõen haladéktalanul, de legkésõbb 15 naptári napon belül történik.

A kiíró fenntartja jogát, hogy
1. a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kössön,
2. a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
3. az elbírálási határidõn belül a kormányrendelet 42. § (2) bekezdése alapján – minden érvényes ajánlatot benyújtott

résztvevõ meghívása mellett – nyilvános ártárgyalást tartson, vagy egyetlen ajánlattevõ esetén felhívja az ajánlattevõt
ajánlata módosítására,

4. pályázati felhívását az ajánlattételi határidõ elõtt visszavonja, melyrõl a pályázati felhívás közlésével megegyezõ
helyeken az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt hirdetményt tesz közzé,

5. szükség esetén írásban kiegészítõ információkat, illetve hiánypótlást kérjen azzal, hogy az ajánlattevõ írásbeli vála-
sza semmilyen formában nem eredményezheti a pályázat lényeges tartalmi elemeinek megváltoztatását.

A pályázatot követõ nyilvános ártárgyalás során a pályázók ajánlataikat módosíthatják, azzal, hogy a korábban meg-
ajánlott vételár nem csökkenthetõ, és a módosított ajánlatnak is meg kell felelnie a pályázati felhívásban meghatározott
valamennyi feltételnek.

Érvényes a pályázati ajánlat, ha:
1. azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõben nyúj-

tották be,
2. a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
3. a pályázó a pályázatot szabályszerûen aláírta (gazdasági társaság esetén cégszerû aláírás),
4. a részvételi feltételek között meghatározott feltételeknek eleget tesz, továbbá, ha a pályázó a kiíró által rendelkezés-

re bocsátott formanyomtatványokat – további feltételek támasztása nélkül – elfogadólag aláírja.

Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejétõl számított 15 naptári napon belül van lehetõség, az alábbi iratok vonat-
kozásában:

1. az ajánlattevõ (pályázó) azonosító adatait (név, lakcím, levelezési cím, cég neve, székhelye, telefonszáma, telefax-
száma, képviselõ neve, eredeti, vagy közjegyzõvel hitelesített aláírási címpéldány, 30 naptári napnál nem régebbi hiteles
cégkivonat, statisztikai számjel),

2. arról szóló igazolások, hogy a pályázónak adó-, vám-, társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettsége nincs,
3. a pályázati dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylatot, vagy annak másolatát,
4. az ajánlattevõ gazdasági társaság tulajdonosainak arról szóló nyilatkozata, hogy nyertesség esetén megkötendõ

adásvételi szerzõdéshez szükséges-e külön társasági cselekmény,
5. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy csõd-, felszámolási eljárás ellene nem indult, továbbá végelszámolását

nem kezdeményezték, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, illetve – önkormányzat esetében – adósságren-
dezési eljárás ellene nem indult.
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A hiánypótlást pályázó a kiíró kérésére, vagy önként is megteheti. Amennyiben a pályázó önként kíván élni a hiány-
pótlás lehetõségével, azt pályázati ajánlatában közölnie kell. A kiírónak hiánypótlási felhívását legkésõbb a pályázat be-
adási határidejétõl számított 10 naptári napon belül közölnie kell az érintettel postai úton, illetõleg telefax útján. Ugyan-
azon dokumentumra vonatkozóan egyszeri hiánypótlásra van lehetõség, a pótolt dokumentumra vonatkozóan nincs le-
hetõség ismételt hiánypótlásra.

Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypótlást kö-
vetõen sem felel meg.

Ha az ajánlattevõ, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti, a kiíró az ajánlatát ér-
vénytelennek nyilvánítja.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad a Szent István Egyetem Gazdasági igazgatóságán
– Nagy Miklós osztályvezetõ [telefon: +36 (28) 522-000 mellék 2247, +36 (20) 925-6828] továbbá
– dr. Nagy Árpád ügyvéd [telefon: +36 (36) 436-186, +36 (30) 953-1135].

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (1054 Budapest, Zoltán u. 16., a továbbiakban: árvereztetõ) a kincstári vagyonnal
való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet vonatkozó fejezetei alapján

árverés

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és az árvereztetõ vagyonkezelésében lévõ alábbi vagyonelemeket:

Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatóság

Sorsz. Ingatlan címe Hrsz.
Terület

(m2)
Megnevezés

Tul.

h.
Kikiáltási ár
(bruttó Ft)

Áfa

(Ft)

1. Gyõr, Szent István u. 51. 6605. 298 Kivett épület 53/1000 54 563 320 9 077 220

Árverési elõleg (ajánlati biztosíték) összege: 5 446 332 Ft.
Licit az 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése szerint.
Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
Megjegyzés: az ingatlan osztatlan közös tulajdonban van. A társtulajdonosokat elõvásárlási jog illeti meg.

Az árverés idõpontja: 2007. október 8. 10 óra.

2. Sopron, Kölcsey Ferenc u. 5. 3636/A/1. 150 Kivett irodák 1/1 23 954 526 3 992 421

Árverési elõleg (ajánlati biztosíték) összege: 2 395 453 Ft.
Licit az 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése szerint.
Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
Megjegyzés: az ingatlan bérlet útján hasznosított. A bérlõt elõvásárlási jog illeti meg.

Az árverés idõpontja: 2007. október 8. 10 óra 30 perc.

3. Sopron, Kölcsey Ferenc u. 5. 3636/A/2. 160 Kivett irodák 1/1 30 640 481 5 106 747

Árverési elõleg (ajánlati biztosíték) összege: 3 064 048 Ft.
Licit az 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése szerint.
Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
Megjegyzés: az ingatlan bérlet útján hasznosított. A bérlõt elõvásárlási jog illeti meg.

Az árverés idõpontja: 2007. október 8. 11 óra.
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Sorsz. Ingatlan címe Hrsz.
Terület

(m2)
Megnevezés

Tul.

h.
Kikiáltási ár
(bruttó Ft)

Áfa

(Ft)

4. Sopron, Kölcsey Ferenc u. 5. 3636/A/5. 54 Kivett irodák 1/1 4 807 678 801 280

Árverési elõleg (ajánlati biztosíték) összege: 480 768 Ft.
Licit az 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése szerint.
Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

Az árverés idõpontja: 2007. október 8. 11 óra 30 perc.

Az árverés és a jelentkezés helye: Kincstári Vagyoni Igazgatóság Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatósága
9021 Gyõr, Király u. 6.

Az árverésre jelentkezés ideje minden egyes tétel esetében: 2007. október 8. 10 óra.
Az ingatlanok helyszíni bemutatása: 1. számú ingatlan 2007. szeptember 25. 9 óra, 2–4. számú ingatlanok 2007. szep-
tember 19. 10 óra.

Az árverési eljárással kapcsolatban, valamint az ingatlanok megtekintésének lehetõségérõl felvilágosítás kérhetõ:
1–4. számú ingatlanok esetében Hegedüsné Cseter Renátától és Bvotyik Mihálytól, tel.: 06 (96) 524-549, fax: 06 (96)
317-465.

Az árverés közjegyzõ jelenlétében történik. Az árvereztetõ az árverés megkezdésekor ismerteti az árverés részletes
feltételeit.

A jelentkezés feltételei:
– személyazonosság igazolása, képviselet esetén közjegyzõ által hitelesített okiratba foglalt meghatalmazás bemuta-

tása, illetve annak átadása;
– gazdasági társaság nevében történõ részvétel esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy a bejegyeztetés folya-

matba tételét igazoló cégeljárási igazolás és aláírási címpéldány átadása;
– az árverezõ írásbeli nyilatkozata arról, hogy nincs köztartozása (adó-, vám-, társadalombiztosítási járulék és egyéb,

az államháztartás alrendszereivel szemben fennálló fizetési kötelezettsége);
– igazolás bemutatása arról, hogy az árverezõ az árverési elõleget (ajánlati biztosítékot) a kitûzött árverés idõpontját

megelõzõen (azaz az árverés megkezdéséig) készpénzben befizette az árvereztetõ pénztárába.

Egyéb feltételek:
Minden egyes árverési tételre külön kell jelentkezni és az árverési elõleget (ajánlati biztosítékot) befizetni.
Az árverési elõleg (ajánlati biztosíték) a vételárba beszámít. Az árvereztetõ a nem nyertes árverezõ részére az árverési

elõleget (ajánlati biztosítékot) az árverés napján visszafizeti.
Az árverési elõleg (ajánlati biztosíték) után az árvereztetõ költséget nem számít fel, kamatot nem fizet.
Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes árverezõ az árverés idõpontjától számított 8 naptári

napon belül visszavonhatatlan pénzügyi garanciát adjon az árvereztetõnek az árverési elõlegen felül a teljes vételárhátra-
lékra.

(Az árvereztetõ visszavonhatatlan fizetési garanciának tekinti a bankgaranciát, banki hitelígérvényt, vagy a vételár-
hátralék közjegyzõnél, illetve ügyvédnél történõ letétbe helyezését.)

Amennyiben az árveréstõl számított 8 naptári napon belül az árverezõ az árvereztetõ megjelölt számlájára a teljes vé-
telárat kiegyenlítette, mentesül a visszavonhatatlan pénzügyi garancia adásának kötelezettsége alól.

Az árvereztetõ az árverés nyertesével az árverés idõpontjától számított 15 naptári napon belül szerzõdést köt. Az árve-
rés nyertese köteles a teljes vételárat a megadott számlaszámra a szerzõdéskötéssel egyidejûleg, vagy ha ezt a vételár na-
gyobb összege vagy más fontos körülmény indokolttá teszi, a szerzõdésben meghatározott feltételekkel késõbbi – de a
szerzõdéskötés idõpontjától számított legfeljebb 60 naptári napon belüli – idõpontban átutalni.

Az árverés eredménytelen, ha
– nem jelent meg egyetlen árverezõ sem;
– az árverezõk nem tettek érvényes vételi ajánlatot;
– az árverési eljárás tisztaságát, vagy az árverezõk érdekeit súlyosan sértõ cselekmény miatt az árverés érvényteleníté-

sérõl kell dönteni;
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– a nyertes ajánlattevõ visszalépése esetében, amennyiben az árverés soron következõ helyezettjével történõ szerzõ-
déskötésre nem kerül sor. (Visszalépésnek minõsül, ha a nyertes ajánlattevõ a szerzõdéskötésre elõírt határidõ alatt a
szerzõdést nem köti meg.) Ebben az esetben a nyertes árverezõ a befizetett árverési elõleget elveszti.

Az árvereztetõ fenntartja jogát arra, hogy az árverést eredménytelennek nyilvánítsa.
Az árvereztetõ fenntartja a jogot arra, hogy a nyertes árverezõ visszalépése esetén az árverés soron következõ helye-

zettjével kössön szerzõdést.
Az árvereztetõ fenntartja a jogot arra, hogy az árverési hirdetményt az árverés idõpontját megelõzõen visszavonja,

melyrõl a hirdetmény közlésével megegyezõ helyeken újabb hirdetményt tesz közzé.
A tulajdonszerzési korlátozásba ütközõ szerzõdés semmis.

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (1054 Budapest, Zoltán u. 16., a továbbiakban: kiíró) a kincstári vagyonnal való
gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) vonatkozó fejezetei alapján

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonkezelésében lévõ

Budapest IX., Ferenc körút 45. (Üllõi út 45–51.) sz. alatti 37104. hrsz.-ú, „kivett gazdasági épület és udvar megneve-
zésû”, volt Mária Terézia-laktanya néven ismert mûemlék ingatlant.

Telek területe: 1 ha 5238 m2, épület bruttó szintterülete 44 350 m2.

Sikeres pályázat esetén kiíró az ingatlan 7929/10000 tulajdoni hányadára adásvételi szerzõdést köt, 2071/10000 tulaj-
doni hányadra vételi jogot enged.

Ajánlati biztosíték: 400 000 000 Ft, azaz négyszázmillió forint.
Az ajánlati biztosítékot HUF-ban a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01637511-00000000 számú

számlájára kell átutalni, „Mária Terézia-laktanya” jelige megjelölésével.
Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevõ esetében a vételárba beszámításra kerül.
A vételárat magyar forintban (HUF) kell megfizetni.
A kiíró tájékoztatja az ajánlattevõket, hogy a kormányrendelet 42. § (2) bekezdésében biztosított lehetõséggel élve a

pályázati ajánlatok bontását követõen – amennyiben az elsõ két helyre rangsorolt ajánlatban szereplõ vételárak között
(a magasabbat tekintve 100%-nak) legfeljebb húsz százalék eltérés van, vagy ha a 44. § (1) bekezdése alapján a benyúj-
tott ajánlatok egyike sem lenne nyertesnek nyilvánítható, a Hasznosítási Tanács javaslata alapján – a kiíró nyilvános ár-
tárgyalást tarthat. Amennyiben csak egy érvényes ajánlat érkezik, nyilvános ártárgyalás tartása helyett a kiíró felhívhatja
az ajánlattevõt ajánlata módosítására. A pályázatot követõ ártárgyalás összehívása esetén a kiíró írásban értesíti az
érvényes ajánlatot benyújtott pályázókat az ártárgyalás idõpontjáról.

A pályázatot követõ nyilvános ártárgyalás során a pályázók ajánlataikat kizárólag a megajánlott vételár tekintetében
módosíthatják, azzal, hogy a korábban megajánlott vételár nem csökkenthetõ. A módosított ajánlatnak is meg kell felel-
nie a pályázati felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek.

Az ingatlanra vonatkozó jogok és terhek:
1. A tulajdoni lapon 5000/10000 tulajdoni hányadra Budapest Fõváros Önkormányzatát megilletõ ingyenes használati

jog van bejegyezve. Ténylegesen a Fõvárosi Önkormányzatot az épületben 4513,4 m2, az udvaron 2892,1 m2, összesen
7405,5 m2 nagyságú területre (2068/10000 tulajdoni hányad) kiterjedõ használati jog illeti meg.

2. Az ingatlan-nyilvántartásban fel nem tüntetve 441 m2 nagyságú területre (123/10000 tulajdoni hányad) Budapest
IX. ker. Ferencváros Önkormányzatát szintén ingyenes használati jog illeti.

3. A tulajdoni lap szerint az ingatlant 2071/10000 tulajdoni hányadra vonatkozóan a Centrum Áruházak Vállalat
„f. a.” – kiíró által vitatott – kezelõi joga terheli. A Centrum Áruházak Vállalat „f. a.” kezelõi jogának törlését a kiíró
bírósági úton kezdeményezte, amelyet perfeljegyzés jelez a tulajdoni lapon.

4. Az ingatlant a Budapest IX. ker., 36807/2. hrsz.-t illetõ átjárási szolgalmi jog terheli.
5. Az ingatlant 135 m2-en a 277/10-es elektromos és transzformátorállomás használati joga és az átjárást biztosító

szolgalmi jog terheli, jogosultja a Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt.
6. Kiíró az ingatlant a korábban megkötött bérleti szerzõdésekkel terhelten értékesíti. A bérlõk felsorolását a pályázati

dokumentáció tartalmazza, a szerzõdésekbe az adatszobában lehet betekinteni.
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7. Az ingatlanban helyiséghasználati megállapodás keretében van elhelyezve az 56-os Szervezetek Konföderációja,
amellyel szemben kiírónak elhelyezési kötelezettsége van.

A kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) szerint Budapest Fõváros Önkormányzatát és
Budapest IX. ker., Ferencváros Önkormányzatát – megegyezésük szerint – elõvásárlási jog illeti meg.

Az elõbbiekben felsoroltakon túlmenõen az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
Kiíró bírósági úton kezdeményezte a Centrum Áruházak Vállalat „f. a.” kezelõi jogának törlését. A Pesti Központi

Kerületi Bíróság megállapította, hogy a Centrum Áruházak Vállalat „f. a.” javára bejegyzett kezelõi jog érvénytelen és
2006. október 20-án hozott I. fokú ítéletével elrendelte annak törlését. Az ítélet nem jogerõs. A következõ tárgyalás
kitûzött idõpontja 2007. szeptember 13.

A vevõnek kötelezettséget kell vállalnia az ingyenes használati jogok elismerésére és a jelenleg használt területek to-
vábbi, a jogosultakkal való eltérõ megállapodásig történõ zavartalan használatának biztosítására.

A vevõnek biztosítania kell az 56-os Szervezetek Konföderációja számára az általa használt területek további zavarta-
lan használatát kiíró elhelyezési kötelezettségének teljesítéséig.

A kiíró a terhek jogosultjaival megegyezésre törekszik. Amennyiben az ajánlattételre nyitva álló idõ alatt de legfel-
jebb 2007. szeptember 30-ig megegyezés jön létre és valamely teher megszûnik, ezt a kiíró a pályázati felhívással azonos
helyeken az ajánlattételi határidõ meghosszabbítása mellett közzéteszi.

Az ingatlan megközelítõleg 7000 m2 nagyságú része bérleti szerzõdések keretében kerül hasznosításra.

Az ingatlan jellemzõi:
A volt Mária Terézia-laktanya néven ismert ingatlan a fõváros kilencedik kerületének egyik jelentõs közlekedési cso-

mópontjában, az Üllõi út és a Ferenc körút sarkán fekszik. A zártsorúan beépített, 1 ha 5238 m2 nagyságú telken elhe-
lyezkedõ épület Hild József tervei szerint 1845-46-ban épült, pince, földszint + 3 emeletes, magastetõs. Bruttó szintterü-
lete 44 350 m2, összes hasznos alapterülete 29 382 m2. Teljesen közmûvesített. Építési övezeti besorolása szerint tömör
városias beépítésû, lakóépületek és intézmények elhelyezésére szolgáló terület. Az ingatlan egy részét a kiíró jelenleg
bérbeadás útján hasznosítja. Az önkormányzatok szintén bérleti szerzõdések keretében hasznosítják az ingyenes
használatukban lévõ területek egy részét. Az ingatlant jelenleg a FIMÜV Zrt. üzemelteti.

Az ingatlan mûemléki védelem alatt áll. A fejlesztéssel, hasznosítással, felújítással kapcsolatos tevékenységek a Kul-
turális Örökségvédelmi Hivatal engedélyével végezhetõk, a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. tv. elõ-
írásai szerint. Bármely fejlesztési konstrukció esetén már a pályázat idején javasolt a Ferencváros Önkormányzatával és
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal történõ egyeztetés.

A pályázati dokumentáció megvásárlása:
A kiíró az ingatlanról részletes információt tartalmazó magyar nyelvû pályázati dokumentációt bocsát a pályázók ren-

delkezésére. A pályázaton való részvétel alapfeltétele a pályázati dokumentáció megvásárlása. A pályázati dokumentá-
ció ára: 200 000 Ft + 40 000 Ft áfa = 240 000 Ft, azaz kettõszáznegyvenezer forint, amely HUF-ban csekken, vagy banki
átutalással, a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01483219-00000000 számú számlájára fizethetõ be.
A dokumentáció a kiíró székházában (1054 Budapest, Zoltán u. 16. I. em. 101. sz.) a befizetési bizonylat bemutatása és
titoktartásról szóló nyilatkozat aláírása ellenében vehetõ át. A dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylatot vagy an-
nak másolatát az ajánlat benyújtásakor a pályázónak csatolnia kell. A meghatalmazott köteles közokirattal, vagy teljes
bizonyító erejû magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.

Az ingatlanban adatszoba áll rendelkezésre, ahol az ingatlanra vonatkozó, a pályázati dokumentációban nem szereplõ
dokumentumok (pl. bérleti szerzõdések) megtekinthetõk. Az adatszobát kizárólag a pályázati dokumentációt megvásár-
lók vehetik igénybe, munkanapokon, elõzetes egyeztetés alapján.

Az ingatlan bemutatására elõzetes egyeztetés alapján kerül sor.

A pályázatok beadásának módja:
A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, „Mária Terézia-laktanya” jelige feltünte-

tésével, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján a
kiírónál a Budapest V., Zoltán u. 16. sz. I. em. 101. szám alatti irodában kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlatté-
teli határidõn belül a kiíróhoz megérkezzék. A pályázó köteles az eredeti példányt megjelölni „Eredeti” felírással. Ha az
azonos pályázó által benyújtott pályázatok között eltérés adódik, az így megjelölt ajánlatban foglaltak az irányadók.

Ajánlattételi határidõ:

2007. október 17-én 10 óra.
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A pályázó az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi ha-
táridõ lejártát követõen a benyújtott ajánlatok csak a nyilvános ártárgyalás során, illetõleg egy érvényes ajánlat esetén a
kiíró felhívására módosíthatók, de az ajánlati árak nem csökkenthetõk. Az ajánlattevõ a szerzõdéskötésig, illetõleg az ár-
tárgyalás megkezdéséig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát. Kiíró a kormányrendelet 48. § (3) bekezdése szerint a
pályázók számát a pályázatok bontásáig, az ajánlatok tartalmát a döntéshozatalig, illetve az ártárgyalás megkezdéséig
köteles titkosan kezelni.

A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidõ lejártának napján 10 óra 15 perckor történik a kiíró fenti címén, zárt
körben, a kiíró és a közjegyzõ jelenlétében.

Az ingatlan értékesítésének módja:
Az értékesítés két szakaszban történik. Elsõként az ingatlan kiíró vagyonkezelésében lévõ 7929/10000 tulajdoni há-

nyadának értékesítésére kerül sor. Egyidejûleg a jelenleg Centrum Áruházak Vállalat „f. a.” kezelõi jogával bejegyzett
2071/10000 tulajdoni hányadra kiíró és a vevõ opciós szerzõdést köt. A vevõ a jelenleg Centrum Áruházak Vállalat
„f. a.” kezelõi jogával bejegyzett 2071/10000 tulajdoni hányadra vételi jogát (opcióját) a per lezárulása után, a kiíró per-
nyertessége esetén, a kiíró pernyertességét kihirdetõ jogerõs ítélet napját követõ 60 napon belül, de legfeljebb az opciós
szerzõdés megkötésétõl számított 5 éven belül érvényesítheti. (Második szakasz.)

Ajánlattétel módja:
A pályázónak az ingatlan teljes tulajdoni hányadára kell ajánlatot tennie azzal, hogy tudomásul veszi és elfogadja

hogy a tulajdonjog megszerzése, az adásvételi szerzõdés megkötése és a vételár kifizetése az alábbiakban leírt két lépés-
ben történik. A vételárakat a kiíró vagyonkezelésében lévõ 7929/10000 tulajdoni hányadra (1. számú vételár) és a Cent-
rum Áruházak Vállalat „f. a.” kezelésében lévõ 2071/10000 tulajdoni hányadra (2. számú vételár) vonatkozóan külön
kell megadni, mindkét értéket nettó + áfa bontásban. A pályázónak az 1. számú vételár és a 2. számú vételár mellett meg
kell jelölnie a perrel érintett 2071/10000 tulajdoni hányadra alapítandó vételi jog (opció) ellenértékét (opciós díjat) is,
nettó + áfa bontásban.

Az 1. számú vételár az összesített vételár 80%-a.
A 2. számú vételár az összesített vételár 20%-a.
Az opciós díj 2. számú vételár 1,5%-a.
(Összesített vételár: az 1. számú vételár és a 2. számú vételár összege.)

Szerzõdéskötés módja:
Elsõ lépésben a kiíró vagyonkezelésében lévõ 7929/10000 tulajdoni hányadra vonatkozó adásvételi szerzõdés meg-

kötésére kerül sor 1. számú vételáron. Az 1. számú vételár ajánlati biztosítékkal csökkentett részét és a vételi jog ellenér-
tékét (opciós díjat) az adásvételi szerzõdés megkötését követõ 30 napon belül kell kifizetni. Az adásvételi szerzõdést a
kiíró a pályázat nyertesével az errõl szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 30 naptári napon belül, de legké-
sõbb az ajánlati kötöttség napjáig megköti. Az adásvételi szerzõdés megkötésével az ingatlan tekintetében a Ptk.
vonatkozó szabályai szerinti osztatlan közös tulajdon jön létre.

Az adásvételi szerzõdés megkötésével egyidejûleg 5 évre szóló határozott idejû opciós szerzõdés megkötésére is sor
kerül az ingatlan jelenleg Centrum Áruházak Vállalat „f. a.” kezelõi jogával bejegyzett 2071/10000 tulajdoni hányada
vonatkozásában. Opciós jogát a vevõ a kiíró pernyertességét kihirdetõ jogerõs ítélet napját követõ 60 napon belül, de leg-
feljebb az opciós szerzõdés megkötésétõl számított 5 éven belül érvényesítheti. Amennyiben ezen határidõn belül az op-
ció lehívására szerzõdõ felek akaratán kívül álló okból nem nyílik lehetõség, a határidõ leteltét követõ 60 napon belül ki-
író az opciós díjat vevõ részére visszafizeti. A 2. számú vételárat az opció lehívását követõ 30 napon belül kell kifizetni.
Az opciós jog az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhetõ.

Amennyiben a vevõ opciós jogát rajta múló okból nem érvényesíti az opciós díjat elveszíti, és az ingatlan Centrum
Áruházak Vállalat „f. a.” kezelõi jogával bejegyzett 2071/10000 tulajdoni hányada tulajdonjogának vonatkozásában ki-
íróval szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

Az adásvételi szerzõdés és az opciós szerzõdés az oktatási és kulturális miniszter jóváhagyásával lép hatályba.

Az ingatlan birtokba adásának módja:
Az ingatlan birtokba adása két szakaszban történik. Elsõként a kiíró vagyonkezelésében lévõ 7929/10000 tulajdoni

hányad birtokba adására kerül sor az 1. számú vételár és a vételi jog ellenértékének kiíró számlájára történõ beérkezését
követõ 15. naptári nap után, de legkorábban az adásvételi szerzõdés aláírását követõ 90. naptári napon (amennyiben ez
munkaszüneti nap, akkor az azt követõ elsõ munkanapon). Második szakaszban a jelenleg Centrum Áruházak Vállalat
„f. a.” kezelõi jogával bejegyzett 2071/10000 tulajdoni hányad birtokba adására a kiíró pernyertességét kihirdetõ jogerõs
ítélet függvényében kerül sor a 2. számú vételár kiíró számlájára történõ beérkezését követõ 15. naptári nap után, de leg-
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korábban az adásvételi szerzõdés aláírását követõ 90. naptári napon (amennyiben ez munkaszüneti nap, akkor az azt
követõ elsõ munkanapon).

A tulajdonjog átszállását eredményezõ nyilatkozat kiadása két szakaszban történik. A 7929/10000 tulajdoni hányadra
vonatkozóan az 1. számú vételár és az opciós díj kiíró számláján történõ megjelenését követõen haladéktalanul, de leg-
késõbb 15 naptári napon belül, második szakaszban a 2071/10000 tulajdoni hányadra vonatkozóan a 2. számú vételárnak
a kiíró számláján történõ megjelenését követõen haladéktalanul, de legkésõbb 15 naptári napon belül történik.

Tulajdonjog bejegyzése:
A Centrum Áruházak Vállalat „f. a.” kezelõi jogának törlése iránt indított per miatt perfeljegyzés szerepel a tulajdoni

lapon, tehát az ingatlan-nyilvántartás végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 29. §-a alapján a tulajdon-
jog-változás, az ingyenes használati jogban bekövetkezett változás, valamint az opciós jog bejegyzése függõ hatállyal
történhet.

A részvétel feltételei:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázati dokumentációban a kiíró által rendelkezésre bocsátott és a részvé-

tel feltételeiként felsorolt tartalmi követelményeknek megfelelõen kitöltött, további feltételek támasztása nélkül, elfoga-
dólag, cégszerûen aláírt formanyomtatványokat. Amennyiben a pályázó ajánlatának szöveges részei és a kitöltött forma-
nyomtatványok tartalma között eltérés mutatkozik, úgy a kiíró a formanyomtatványokban foglaltakat tekinti
irányadónak.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
1. a pályázat tárgyának megjelölését, a megajánlott vételárakat HUF-ban a pályázó aláírásával, az alábbiak szerint:
– 7929/10000 tulajdoni hányadra vonatkozó 1. számú vételár nettó ár + áfa bontásban
– 2071/10000 tulajdoni hányadra vonatkozó 2. számú vételár nettó ár + áfa bontásban
– vételi jog ellenértéke (opciós díj) nettó ár + áfa bontásban
Az 1. számú vételár az összesített vételár 80%-a.
A 2. számú vételár az összesített vételár 20%-a.
Az opciós díj 2. számú vételár 1,5%-a.
(Összesített vételár: az 1. számú vételár és a 2. számú vételár összege.)
(1. sz. formanyomtatvány),

2. a pályázó azonosító adatait (cég esetében 2/a., magánszemély esetében 2/b. sz. formanyomtatvány),

3. a vételárak az elõbbiekben leírt, két lépésben történõ kiegyenlítésének módját, teljesítésének határidejét annak fi-
gyelembevételével, hogy az 1. számú vételár ajánlati biztosítékon felül fennmaradó részét legkésõbb az adásvételi szer-
zõdés hatálybalépését követõ 30 naptári napon belül, a vételi jog ellenértékét legkésõbb az opciós szerzõdés hatálybalé-
pését követõ 30 naptári napon belül, a 2. számú vételárat legkésõbb az opció lehívását követõ 30 naptári napon belül ki-
egyenlíti (3. sz. formanyomtatvány),

4. 30 napnál nem régebbi eredeti igazolásokat arról, hogy a Magyar Állammal és szervezeteivel szemben nincs tarto-
zása, illetve nincs lejárt köztartozása (adó-, vám-, illeték-, társadalombiztosításijárulék-fizetési lejárt kötelezettsége)
(4. sz. formanyomtatvány),

5. az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló hivatalos banki igazolást, (az ajánlattevõnek gondoskodnia kell arról, hogy a
HUF-ban befizetett ajánlati biztosíték legkésõbb az ajánlattételi határidõ napján a kiíró Magyar Államkincstárnál veze-
tett 10032000-01637511-00000000 számú számlájára beérkezzék) (5. sz. formanyomtatvány),

6. a pályázati dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylatot vagy annak másolatát (6. sz. formanyomtatvány),

7. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívásban szereplõ feltételeket elfogadva, a pályázati
dokumentációban foglaltak ismeretében teszi meg ajánlatát (7. sz. formanyomtatvány),

8. az ajánlattevõ gazdasági társaság társasági szerzõdésében, alapító okiratában meghatározott döntéshozó szervének
arról szóló nyilatkozatát, hogy nyertesség esetén megkötendõ adásvételi szerzõdéshez szükséges-e külön társasági cse-
lekmény (8. sz. formanyomtatvány),

9. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy csõd-, felszámolási eljárás ellene nem indult, továbbá végelszámolását
nem kezdeményezték, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, illetve – önkormányzat esetében – adósságren-
dezési eljárás ellene nem indult (9. sz. formanyomtatvány),

10. a pályázó nyilatkozatát, amelyben tudomásul veszi, hogy a kiíró az adásvételi szerzõdésben egyoldalú elállási jo-
got köt ki azon esetre, ha a vételár határidõben nem kerül megfizetésre (10. sz. formanyomtatvány),

11. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát hogy tudomásul veszi és elfogadja hogy az ingatlan értékesítése, a vétel-
árak kifizetése, az ingatlan birtokba adása és tulajdonjog átszállását eredményezõ nyilatkozat kiadása az elõzõ fejezetek-
ben leírt két lépésben történik (11. sz. formanyomtatvány),
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12. a pályázó nyilatkozatát, amelyben tudomásul veszi, hogy a kiíró a tulajdonjogát – a 7929/10000 és a 2071/10000
tulajdoni hányadokra külön vonatkoztatva – a teljes vételár kiegyenlítéséig fenntartja (12. sz. formanyomtatvány),

13. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a pályázati felhívásban ismertetett perrel, terhekkel, igényekkel és
fennálló bérleti szerzõdésekkel kapcsolatban megkapott minden – az adatvédelmi jogszabályok alapján kiadható – tájé-
koztatást, és a kiíróval szemben ezzel kapcsolatban szavatossági vagy semmilyen más igénnyel nem lép fel (13. sz.

formanyomtatvány),

14. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy elismeri az önkormányzatok törvényen alapuló, ingatlan-nyilvántar-
tásban nem, vagy nem megfelelõen feltüntetett ingyenes használati jogát és vállalja a jelenleg általuk használt területek
további – a jogosultakkal való eltérõ megállapodásig történõ – zavartalan használatának biztosítását (14. sz.

formanyomtatvány),

15. pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy biztosítja az 56-os Szervezetek Konföderációja számára az általa hasz-
nált területek további zavartalan használatát kiíró elhelyezési kötelezettségének teljesítéséig (15. sz. formanyomtat-

vány),

16. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az ingatlan használati és bérleti helyzetét, valamint a használati és
bérleti szerzõdések (megállapodások) tartalmát ismeri (16. sz. formanyomtatvány),

17. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy elfogadja hogy kiíró az ingatlant a bérleti szerzõdésekkel terhelten
értékesíti (17. sz. formanyomtatvány),

18. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy tudomásul veszi hogy az ingatlan 2071/10000 tulajdoni hányadának
kezelõi joga vonatkozásában per alatt áll, és errõl perfeljegyzés szerepel a tulajdoni lapon (18. sz. formanyomtatvány),

19. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy tudomásul veszi és elfogadja hogy a tulajdonjog-változás, az ingye-
nes használati jogban bekövetkezett változás, valamint az opciós jog bejegyzése a per kimenetelétõl függõen, függõ ha-
tállyal történhet (19. sz. formanyomtatvány),

20. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát hogy elfogadja az ajánlati kötöttségre, az ajánlati biztosíték mértékére és
megfizetésének módjára, elvesztésére, valamint a fizetési garanciára vonatkozó kiíró által a pályázati felhívásban tá-
masztott feltételeket (20. sz. formanyomtatvány),

21. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítják, szerzõdéskötésre nem jelölhet
ki mást maga helyett (21. sz. formanyomtatvány),

22. a pályázó nyilatkozatát, amelyben tudomásul veszi, hogy a kiíró nem vállal felelõsséget az illetékes önkormány-
zatnak az ingatlannal kapcsolatos területrendezési és területfejlesztési elõírásaira vonatkozóan, illetve a helyi építési sza-
bályok megváltozásából eredõ esetleges károkért (22. sz. formanyomtatvány),

23. a pályázó nyilatkozatát, amelyben tudomásul veszi, hogy opciós jogát a kiíró pernyertességét kihirdetõ jogerõs íté-
let napját követõ 60 napon belül, de legfeljebb az opciós szerzõdés megkötésétõl számított 5 éven belül érvényesítheti
(23. sz. formanyomtatvány),

24. a pályázó nyilatkozatát, amelyben tudomásul veszi, hogy amennyiben opciós jogát bármely rajta múló okból nem
érvényesíti az opciós díjat elveszíti, és az ingatlan Centrum Áruházak Vállalat „f. a.” kezelõi jogával bejegyzett
2071/10000 tulajdoni hányada tulajdonjogának vonatkozásában kiíróval szemben semmilyen követeléssel nem élhet
(24. sz. formanyomtatvány),

25. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, hogy kiíró nem vállal felelõsséget az ingatlannal
kapcsolatos esetlegesen felmerülõ környezeti kárért (25. sz. formanyomtatvány).

Az ajánlati biztosítékot a kiíró a pályázati felhívás visszavonásáról szóló hirdetmény közzétételének, illetve az eljárás
eredménytelensége kihirdetésének napjától számított 15 munkanapon belül visszafizeti az ajánlattevõk részére. Eredmé-
nyes pályázat esetén a kiíró az ajánlati biztosítékot a nem nyertes pályázók részére az ajánlatok elbírálásának napjától
számított 15 munkanapon belül fizeti vissza. A kiíró ugyancsak visszafizeti az ajánlati biztosítékot, ha az elbírálási határ-
idõt meghosszabbítja, melynek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is meghosszabbodik, és a pályázó a határ-
idõ meghosszabbításáról szóló értesítés kézhezvételétõl számított 7 naptári napon belül nyilatkozik, hogy ajánlati
kötöttségét nem kívánja meghosszabbítani.

Az ajánlati biztosíték után a kiíró költséget nem számít fel, kamatot nem fizet, kivéve, ha az ajánlati biztosíték vissza-
fizetésére nyitva álló 15 munkanapos határidõt elmulasztja. A határidõ elmulasztása esetén kiíró a Ptk. szerinti
késedelmi kamatot fizeti meg.

Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség: az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 90 naptári nap. Amennyiben a
pályázó ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha az adásvételi szerzõdés megkötése a nyertes pá-
lyázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot elveszti. A pályázó az
ajánlati biztosítékot elveszti akkor is, ha a már megkötött szerzõdés a pályázónak felróható, vagy érdekkörében
felmerülõ más okból hiúsul meg.

A pályázati ajánlatok elbírálása, vagy a nyilvános ártárgyalásra kitûzése (az ajánlatmódosításra való felhívás) az aján-
lattételi határidõ lejártát követõ 30 naptári napon belül történik, mely idõtartamot a kiíró egy alkalommal, legfeljebb to-
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vábbi 30 naptári nappal meghosszabbíthatja. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meg-
hosszabbodik.

Az ártárgyalás, illetve az ajánlatmódosítás elbírálása az ártárgyalás kitûzésétõl, illetve az ajánlatmódosításra való fel-
hívás idõpontjától számított 30 naptári napon belül történik.

A kiíró az elbírálási határidõ lejártát követõ 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázati eljárás
eredményérõl.

A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett, a legmagasabb vételárat
ajánlotta.

Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes pályázó az eredményhirdetésrõl szóló értesítés
kézhezvételét követõ 8 banki napon belül az 1. számú vételár ajánlati biztosítékon felül fennmaradó részére (beleértve az
áfát is) és a vételi jog áfával növelt ellenértékére fizetési garanciát ad.

A kiíró fizetési garanciának tekinti a feltétel nélküli bankgaranciát, a feltétel nélküli banki hitelígérvényt és a vételár-
hátralék ügyvédi vagy közjegyzõi letétbe helyezését.

– A feltétel nélküli bankgaranciát a banknak a pályázati felhívásban megadott jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan
megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget kell vállalnia a kiíró felé az 1. számú
vételár ajánlati biztosítékon felül fennmaradó részére, valamint a vételi jog áfával növelt ellenértékére az ajánlatban vál-
lalt határidõ figyelembevételével.

– A feltétel nélküli banki hitelígérvényt a banknak a pályázati felhívásban megadott jelige feltüntetésével megjelölt
ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az
1. számú vételár ajánlati biztosítékon felül fennmaradó részével, valamint a vételi jog áfával növelt ellenértékével meg-
egyezõ összeget a bank a vevõ részére meghitelezi az ajánlatban vállalt határidõ figyelembevételével.

A kiíró a fentiekben említett, vételárhátralék kifizetésének biztosítékául szolgáló iratokat magyarországi bankoktól
fogadja el.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy:
– a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kössön,
– a pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa,
– az elbírálási határidõn belül a kormányrendelet 42. § (2) bekezdése alapján – minden érvényes ajánlatot benyújtott

résztvevõ meghívása mellett – nyilvános ártárgyalást tartson, vagy egyetlen ajánlattevõ esetén felhívja az ajánlattevõt
ajánlata módosítására,

– szükség esetén írásban hiánypótlást kérjen,
– a pályázati felhívást az ajánlattételi határidõ elõtt visszavonja, melyrõl a pályázati felhívás közlésével megegyezõ

helyeken az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt hirdetményt tesz közzé. Ebben az esetben a kiíró a pályázati dokumentáció
ellenértékét a felhívás visszavonásának a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történõ megjelentetését követõ
10 munkanapon belül, a dokumentáció visszaadása ellenében visszafizeti.

Érvényes a pályázati ajánlat, ha:
– azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõben

nyújtották be,
– a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
– a pályázó a pályázatot szabályszerûen aláírta (gazdasági társaság esetén cégszerû aláírás),
– a részvételi feltételekben meghatározottaknak maradéktalanul eleget tesz, ennek keretében a kiíró által a pályázati

dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott azon formanyomtatványokat, melyek tartalmával kapcsolatban nincs
lehetõség hiánypótlásra a pályázati ajánlat beadásával egyidejûleg, míg azon formanyomtatványokat, melyekkel kap-
csolatban lehetõség van a hiánypótlásra, legkésõbb a hiánypótlási határidõ utolsó napján – további feltételek támasztása
nélkül – kitöltve, elfogadólag aláírva benyújtja.

Hiánypótlás kizárólag a pályázat beadási határidejétõl számított 15 naptári napon belül, „a részvétel feltételei” cím 2.,
4., 6., 8. és 9. pontjaiban meghatározott adatok, nyilatkozatok, illetve igazolások vonatkozásában lehetséges.

A hiánypótlást pályázó a kiíró kérésére, vagy önként is megteheti. Amennyiben a pályázó önként kíván élni a hiány-
pótlás lehetõségével, ezt pályázati ajánlatában közölnie kell. A kiírónak hiánypótlási felhívását legkésõbb a pályázat be-
adási határidejétõl számított 10 naptári napon belül közölnie kell az érintettel postai úton, illetõleg telefax útján Ugyan-
azon dokumentumra vonatkozóan egyszeri hiánypótlásra van lehetõség, a pótolt dokumentumra vonatkozóan nincs le-
hetõség ismételt hiánypótlásra.
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Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypótlást kö-
vetõen sem felel meg.

Ha az ajánlattevõ, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát bizonyíthatóan megsérti, a kiíró az
ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnál (1054 Budapest, Zoltán u. 16.)
kérhetõ:

– Kontra Györgyné dr., telefon (1) 373-5713, fax: (1) 373-5716, kontra@kvi.hu
– Schmidt Karola Filoména, telefon: (1) 373-5722, fax: (1) 373-5716, schmidtk@kvi.hu

AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI

Összefoglaló
az önkormányzatok szociális alapszolgáltatási tevékenységének ellenõrzésérõl (0719)

A segítségre szoruló hátrányos helyzetben lévõk számára a szociális ellátás elérhetõsége a létbiztonság egyik fontos
tényezõje, az igények és a lehetõségek között egyre nyíló olló miatt a szûkös anyagi erõforrások hatékonyabb, eredmé-
nyesebb felhasználása társadalmi érdek.

A szociális alapszolgáltatások és az intézményrendszer kereteit meghatározó Szoctv. 1993. évi megalkotását nem
elõzte meg a lakosság szociális helyzetének, ellátási szükségleteinek felmérése, az ellátások átalakítására nem készült
közép- és hosszú távú koncepció. Jelenleg sincs olyan nyilvántartási rendszer, amely naprakész adatokat tartalmaz a mû-
ködõ szolgáltatások típusát, az ellátottak számát és az egyes szolgáltatások iránti szükségleteket illetõen.

A szociális alapszolgáltatások számosságából adódóan az ellátórendszer szétaprózott, a szabályozás bonyolult.
A Szoctv. 1993. évi megjelenésekor még csak négy alapellátást nevesített, ugyanakkor a 2006. évi módosítása már
10 alapszolgáltatást határozott meg. A Szoctv. elõírásai megjelenése óta 49 alkalommal módosultak. A változások az el-
látási formák, szolgáltatások körét, elnevezését, tartalmát, feltételeit érintve, módosították a személyes gondoskodás
megszervezésére kötelezettek körét. Az egyre részletesebb központi szabályozás öngerjesztõ folyamattá vált, újabb és
újabb szabályozást indukált, ami ellentmondásos jogi szabályozási környezet kialakulásához vezetett. Az egyes szolgál-
tatások (házi segítségnyújtás-jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátás, támogató szolgálat; családsegí-
tés-gyermekjóléti szolgálat) tevékenység tartalma részben átfedi egymást.

A Szoctv. az alapszolgáltatások között a települési és a fõvárosi kerületi önkormányzatok részére kötelezõ ellátásként
az étkeztetést és a házi segítségnyújtást határozta meg. A további alapszolgáltatások biztosítását a település állandó la-
kosságszámától függõen tette kötelezõvé. A szociális alapszolgáltatásokra vonatkozó ellátási kötelezettség vizsgált idõ-
szakban hatályos szabályai nem voltak figyelemmel a települések teherbíró képességére, az adott településen élõk valós
ellátási igényeire. A lakosságszámhoz kötött szabályozás is hozzájárult ahhoz, hogy a szociális alapszolgáltatások bizto-
sításával kapcsolatosan az önkormányzati felelõsség nem érvényesült, a vizsgált 333 önkormányzat (70%-ában 1000 la-
kosúnál kisebb település) közül csupán 44 mérte fel a szociális alapszolgáltatások iránti igényeket.

A szolgáltatások igénybevételéhez a jogosultsági kritériumok nincsenek valamennyi alapszolgáltatásra egységesen és
egyértelmûen meghatározva, a szociális alapszolgáltatások keretében nyújtott ellátások az ország egyes területein külön-
bözõek, az önkormányzatok eltérõ mennyiségû és minõségû szolgáltatás biztosítása mellett látják el feladatukat, mely-
nek oka, hogy nincsenek meghatározva a szolgáltatások minimális ellátottsági mutatói és az önkormányzatok adottságai
(népesség, pénzügyi helyzet) nem azonosak.

A szociális szolgáltatások közel 30%-át nem az önkormányzatok látják el, és egy új szolgáltatás elindításához és álla-
mi finanszírozásához elegendõ volt a mûködési engedély megléte akkor is, ha az adott településen az indítandó szolgál-
tatást már az önkormányzat kötelezõen mûködtette, és a kapacitásbõvítés nem volt indokolt.

A kötelezõ feladatok teljes köre – elsõsorban pénzügyi források hiányában – a települési önkormányzatok számára
nem teljesíthetõk, ezért a szabályozás ellenére kialakultak „fehér foltok”. Növekedett a települések közötti egyenlõtlen-
ség, az ellátási hiányok éppen a legszegényebb településeken maradtak fenn, vagy alakultak ki. A hiányzó alapszolgálta-
tások következtében a szakosított ellátások iránti igények növekednek, holott az igénylõk egy része az alapszolgáltatás
keretében otthonában, illetve helyben is ellátható, ami az érintettek és a költségvetés számára a legkedvezõbb megoldás
lenne.
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A feladatellátáshoz nyújtott állami támogatások, hozzájárulások rendszere bonyolult, nehezen áttekinthetõ.
A 2004–2006. évek között országosan a szociális alapszolgáltatások normatív állami hozzájárulása 96 765 millió Ft-ot
tett ki, ennek 86,3%-át a települési önkormányzatok részére folyósították, 13 254 millió Ft-ot a humánszolgáltatók (civil
szervezetek, egyházak) vettek igénybe a szolgáltatások biztosításához.

Az egyes önkormányzati feladatokat a központi költségvetés nem azonos elvek szerint (lakosságszám, feladatmutató-
hoz kötött, szolgálatok száma) támogatja. Az ellátásokhoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulás elõirányzati kerete
2006. december 31-ig „felülrõl nyitott” volt, az ellátási szükségletek koordinálása nélkül befogadott igényekbõl adódó-
an a tényleges mutatószámok alapján történõ elszámolás elõre nem tervezhetõ többletkiadásokkal terhelte a központi
költségvetést. A szolgáltatások kapacitásnövekedését nagymértékben a normatívához való hozzájutás határozta meg,
aminek eredményeképpen az ellátottsági mutatókban egyenlõtlenségek alakultak ki, továbbá a finanszírozott kapacitá-
sok bõvülésének nem volt korlátja.

Az önkormányzatok pénzügyi információs rendszerének hiányosságai a szociális alapszolgáltatások ráfordításainak
átláthatóságát nem biztosítja, a döntéshozók számára nem állnak rendelkezésre információk a fejlesztési célkitûzések
megalapozásához, a feladatellátás hatékonyabb, eredményesebb, gazdaságosabb megszervezéséhez.

A vizsgálatra kijelölt önkormányzatok feladatellátása a többcélú kistérségi társulások létrejöttével átrendezõdött, ke-
retében egyre több településen került megszervezésre egy-egy hiányzó ellátási forma. A többcélú kistérségi társulások
megalakításakor célként fogalmazódott meg, hogy az integrált ellátás eredményeként a szakmai és költséghatékonysági
mutatók javuljanak, ugyanakkor ilyen mutatók nincsenek. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatták, hogy a szociális alap-
szolgáltatások szervezeti keretei esetenként nem, vagy alig változtak. A többcélú kistérségi társulások keretében történõ
feladatellátás a kiegészítõ normatív állami hozzájárulások ösztönzõ hatására bõvült.

A szociális ellátás javítása érdekében az ÁSZ számos javaslatot tett a szociális és munkaügyi miniszternek többek kö-
zött a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások hosszú távú átalakítási koncepciójának kidolgozásá-
ra, továbbá a Szoctv. módosítására annak érdekében, hogy a szociális alapszolgáltatások iránti igények és szükségletek
felmérésre, az egyes szolgáltatásoknál a szociális rászorultság feltételei egységesen meghatározásra kerüljenek.

Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium utasításai

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
12/2007. (BK. 17.) ÖTM

utasítása
az Országos Környezeti Kármentesítési Program

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Alprogram végrehajtásáról

Az Országos Környezeti Kármentesítési Program Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Alprogram vég-
rehajtására – figyelemmel a felszín alatti vizek védelmérõl szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R.) 20. §-ának (4) bekezdésében foglaltakra – kiadom az alábbi

utasítást:

1. Az utasítás hatálya kiterjed az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Szervezeti és mûködési szabály-
zatának kiadásáról szóló 2/2006. ÖTM utasítás melléklete 1. §-ának (1) bekezdésében meghatározott szervek közül azon
szervekre, amelyeknél környezetszennyezõ anyag keletkezhet, illetve a jelen utasítás 3. pontjával összefüggésben kör-
nyezetszennyezõ tevékenység folytatásának lehetõsége felmerül, vagy környezetszennyezés megvalósult (a továbbiak-
ban együtt: érintett szervek), továbbá ha ezen utasítás külön így rendelkezik, az Önkormányzati és Területfejlesztési Mi-
nisztérium (a továbbiakban: ÖTM) Védelmi Titkárságára (a továbbiakban: Védelmi Titkárság).

2. Az utasítás alkalmazásában:
a) Országos Környezeti Kármentesítési Program (a továbbiakban: OKKP): az R. 20. §-ának (1) bekezdésében megha-

tározott célok elérése érdekében mûködõ program, amely az R. 20. §-ának (2) bekezdésében meghatározottaknak megfe-
lelõen magában foglalja az ÖTM Alprogram (a továbbiakban: ÖTMA) koordinálását is,
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b) ÖTMA: a környezeti kármentesítéssel kapcsolatos nyilvántartási rendszer; az ÖTM felelõsségi körébe tartozó
szennyezõforrások, hátrahagyott környezetkárosodások kármentesítésére vonatkozó alprogram, amely a szennyezõfor-
rások, környezetkárosodások felderítését, számbavételét, központi nyilvántartását, a felmérés és elõminõsítés végrehaj-
tásának koordinálását, tényfeltárást, a kármentesítés tervezését, a feladatokhoz szükséges költségvetési javaslatok kidol-
goztatását foglalja magában.

3. Az ÖTMA az ÖTM érintett szerveinek mûködése során keletkezett szennyezett területek, szennyezõ források fel-
mérését, vizsgálatát és azok kármentesítését irányozza elõ. Az érintett szerveknek az ÖTMA keretén belül folyamatosan
vizsgálni kell minden olyan anyag elõfordulását, amelynek jelenléte, valamint a területen végzett tevékenység vagy al-
kalmazott technológia alapján környezetszennyezést okozhat. A vizsgálatnak – a felszín alatti víz és földtani közeg mi-
nõségi védelméhez szükséges határértékekrõl szóló 10/2000. (VI. 2.) KöM–EüM–FVM– KHVM együttes rendeletre fi-
gyelemmel – ki kell terjednie:

a) üzemanyag, fûtõanyag tárolásával, szállításával, felhasználásával kapcsolatos tevékenységekbõl származó ásvány-
olaj-termékekre és származékaira,

b) gépjármûmosókban keletkezõ szennyvízre, ipari szennyvíziszapra,
c) az objektumokban keletkezõ veszélyes hulladékokra (pl. akkumulátor, szárazelem, számítástechnikai, illetve egyéb

elektronikai eszközök, lejárt szavatosságú vegyszerek, gyógyszerek stb.),
d) egyéb hulladékokra (pl. gázálarc, gázálarc-szûrõbetét, lejárt szavatosságú védõruha, védõcsizma, celluloid film

stb.).

4. Az ÖTMA végrehajtásának irányítását, koordinációját, valamint az OKKP Tárcaközi Bizottságban való képvisele-
tét a Védelmi Titkárság látja el.

5. Az ÖTMA mûködtetéséért a Védelmi Titkárság felelõs.
6. Az érintett szervek a környezeti kármentesítéssel kapcsolatos kérdésben kötelesek a Védelmi Titkársággal egyez-

tetni, és részére folyamatosan tájékoztatást adni.

7. A Védelmi Titkárság – az ÖTMA alapján – figyelemmel kíséri az OKKP ÖTM-et érintõ feladatainak, továbbá az
érintett szerveknél az ÖTM felelõsségi körébe tartozó kármentesítések elõrehaladását, valamint összehangolja a kár-
mentesítések végrehajtását.

8. Az ÖTMA-ban foglalt környezeti kármentesítési feladatok eredményes végrehajtása érdekében az érintett szervek-
nél koordináló szervezeti egységet és kapcsolattartó felelõs személyt kell kijelölni. A kijelölésrõl a Védelmi Titkárságot
– írásban – tájékoztatni kell a jelen utasítás közzétételétõl számított 30 napon belül. A kijelölés tekintetében bekövetke-
zett változásról 15 napon belül kell az írásos tájékoztatót megküldeni.

9. A környezeti kármentesítési feladatok végrehajtását a Védelmi Titkárság ellenõrzi. Az ellenõrzési kötelezettség ki-
terjed az ÖTM felelõsségi körébe tartozó környezeti kármentesítési tevékenységek átfogó ellenõrzésére.

10. A kármentesítési feladatok végrehajtásában érintett szervek az ÖTMA-hoz adatot szolgáltatnak, évenként értékelõ
jelentést készítenek minden év január 31-ig az OKKP által kialakított módszer szerint – a Védelmi Titkárság részére.

11. A Védelmi Titkárság az R. 20. §-ának (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen összeállítja és aktualizálja az
ÖTM felelõsségi körébe tartozó környezeti kármentesítési feladatok végrehajtásának éves ütemezését – az OKKP által
meghatározottak szerint, elõzetes egyszerûsített kockázatbecslés és elõminõsítés alapján meghatározott fontossági sor-
rend figyelembevételével –, melyet a közjogi és koordinációs szakállamtitkár hagy jóvá.

12. Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti az Országos Környezeti Kármen-
tesítési Program Belügyminisztérium Rendvédelmi Alprogram végrehajtásáról szóló 37/2005. (BK 22.) BM utasítás.

Bajnai Gordon s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter
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Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
13/2007. (BK. 17.) ÖTM

utasítása
a NATO befogadó nemzeti támogatás
ágazati feladatai meghatározásáról,

a feladatmegoldással kapcsolatos teendõkrõl

A befogadó nemzeti támogatás egyes kérdéseirõl szóló 176/2003. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
8. §-ában foglaltakra figyelemmel, a befogadó nemzeti támogatás (a továbbiakban: BNT) ágazati feladatai meghatározá-
sára, azok végrehajtására az alábbi

utasítást

adom ki:

1. Az utasítás hatálya az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságra (a továbbiakban: OKF), és alárendelt szerve-
zeteire, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: ÖTM) Védelmi Titkárságára
(a továbbiakban: Védelmi Titkárság) terjed ki.

2. A BNT ágazati feladatai végrehajtásának koordinációját a közjogi és koordinációs szakállamtitkár (a továbbiakban:
szakállamtitkár) irányítja. A végrehajtás tervezésével, elõkészítésével, illetve megszervezésével összefüggõ feladatokat
a Védelmi Titkárság látja el. A végrehajtásba a szakállamtitkár az ÖTM érintett szervezeti egységeit szükség szerint von-
ja be.

3. Az R. 6. §-ának (1) bekezdése szerinti Tárcaközi Tervezõ Bizottságban (a továbbiakban: TTB) az ÖTM-et a Védel-
mi Titkárság képviseli.

4. A BNT-bõl adódó ágazati feladatokat a Magyar Köztársaság területén elhelyezkedõ, átvonuló vagy alkalmazásra
kerülõ szövetséges fegyveres erõk vagy szervezetek részére két- vagy többoldalú kötelezettségvállalás alapján nyújtott,
katasztrófák elleni védekezéssel összefüggõ szolgáltatások biztosításának elõkészítése, az igények kielégítésének meg-
szervezése jelentik.

5. A TTB által megfogalmazott, az egyeztetések után konkréttá vált feladatok ismeretében kell megkezdeni a végre-
hajtás megtervezését, a feltételek biztosítását és a végrehajtást.

6. A szolgáltatások biztosításában, a támasztott igények kielégítésében az OKF által kijelölt katasztrófavédelemi szer-
vezetek (a továbbiakban: a végrehajtásban érintett szolgáltató szervezetek) vesznek részt.

7. A szolgáltatások biztosításával összefüggõ feladat- végrehajtás érdekében:
a) ki kell jelölni a végrehajtásban érintett szolgáltató szervezeteket,
b) a kijelölésekrõl tájékoztatni kell a területileg illetékes védelmi bizottságokat,
c) meg kell határozni az adatszolgáltatók körét, a kötelezettségeket,
d) ki kell dolgozni az igények fogadásának és továbbításának rendjét a szolgáltatók részére,
e) összesített adatokat kell szolgáltatni a TTB érintett szerve által kezelt központi adatbázishoz.

8. A végrehajtásban érintett szolgáltató szervezetek gondoskodjanak:
a) az igénybe vehetõ eszközökrõl, a készletekrõl és szolgáltatásokról, a kommunikációs és infrastrukturális rendsze-

rekrõl,
b) a kezelõk vagy üzemeltetõk adatairól szóló adatbázis kialakításához szükséges adatszolgáltatásról,
c) a TTB felkérésére, a helyszíni szemlékre szakértõk biztosításáról,
d) az igények fogadása, feldolgozása, az igények és a lehetõségek összevetése után a szakterület válaszának megfo-

galmazásáról,
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e) az igények csoportosításáról és a szakterületen belüli elosztásról,

f) az igénykielégítéshez a szabad kapacitások meghatározásáról, pontosításáról,

g) a tárcának adandó jelentés összeállításáról és továbbításáról,

h) a TTB által elfogadott BNT Tervezési Módszertani Útmutatóban (a továbbiakban: BNT TMU) meghatározott terv-
dokumentációk elkészítésérõl (a továbbiakban: elõírt tervek).

9. Az ÖTM-nél megjelent BNT igények kielégítésével kapcsolatos tervezõ-elõkészítõ tevékenységre BNT Tervezõ
Operatív Csoportot (a továbbiakban: TOCS) kell létrehozni.

10. A TOCS feladatai:

a) a beérkezett igények csoportosítása és szakterületenkénti elosztása,

b) a rendelkezésre álló kapacitások szakterületenkénti pontosítása,

c) igény szerint részvétel a Nemzeti Tárgyaló Csoport és a Nemzeti Koordinációs Iroda munkájában,

d) javaslattétel az intézkedések kiadására,

e) a beérkezett jelentések feldolgozása,

f) az igények teljesíthetõségének vizsgálata,

g) a közös helyszíni szemléken, a szövetséges erõkkel történõ egyeztetéseken, az R. 18. §-ának (1) bekezdése szerinti
Egyetértési Nyilatkozat kidolgozásában való részvétel,

h) az ÖTM feladatainak kialakítása, véglegesítése, rögzítése,

i) az elõírt tervek elkészítése, jóváhagyatása.

11. A TOCS vezetõje a Védelmi Titkárság vezetõje.

12. A TOCS tagjai:

a) a Védelmi Titkárság, és

b) az OKF kijelölt munkatársai.

13. A TOCS tagjait a Védelmi Titkárság és az OKF vezetõi jelölik ki.

14. Az utasítás hatálybalépését követõ 15 napon belül az érintett vezetõk a TOCS tagjait jelöljék ki, és errõl a szakál-
lamtitkárt értesítsék.

15. Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti a NATO befogadó nemzeti támogatás
ágazati feladatai meghatározásáról, a feladatmegoldással kapcsolatos teendõkrõl szóló 39/2005. (BK. 24.) BM utasítás.

Bajnai Gordon s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter
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Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye

A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásának megállapítására kérelemre, illetve hivatalból indult eljárások során az Országos Egészség-
biztosítási Pénztár 2007. július hónap folyamán a következõ döntéseket hozta. A határozatok teljes szövege az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Gyógyászati
Segédeszköz és Gyógyfürdõ fõosztályán hivatali idõben megtekinthetõ.

A határozatok kivonatos közzététele a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történõ befogadásáról, támogatással történõ rendelésérõl,
forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérõl szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendeleten (továbbiakban R), a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati
segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (továbbiakban: Gyftv) hivatkozott pontjai, illetve a
Gyftv. 32. § (10) bekezdés b) pontja és a 33. § (3) bekezdés a) pontja; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tör-
vényen (továbbiakban: Ket) alapul.

I. A Gyftv. 32. § (1) b) be) alpont és (11)-(13) bekezdése alapján gyógyászat i segédeszközök közf inanszírozás alapjául szolgáló árának csök-
kentésére hozott határozatok:

ISO-kód Eszköz megnevezése ME kód

Közfinan-
szírozás
alapját
képezõ
nettó ár
(Ft/ME)

Támogatás
mértéke

Támoga-
tás nettó
összege
(Ft/ME)

Kihor-
dási
idõ
(hó-
nap)

Felírható ME
Köz-

gyógy-
ellátás

02 KÖTSZEREK
Indikáció: kiterjedt ulcus cruris, chronicus sipoly, II-IV. stádiumú decubitus, fekélyek, égési sebek, krónikus diabeteses sebek, tumoros sebek, fertõzött
krónikus traumás sebek. Stomával élõ részére, amennyiben stomaterápiás eszközzel kielégítõen nem látható el. Az orvosi dokumentációban a felírás in-
dokát is rögzíteni kell. Tracheostoma, rögzítésére és tracheostoma alaplapként. Kock reservoir esetén 02 03 03 ISO-kódú filmkötszerek, a 02 12 03 ISO
kódú hydrokolloidok, a 02 24 03 ISO-kódú mull-lapok, a 02 33 03 ISO-kódú nedvszívó sebpárnák, a 02 36 ISO-kódú ragtapaszok és a 02 39 ISO-kódú
kötésrögzítõk mennyiségi korlátozás nélkül a szükségletnek megfelelõ mennyiségben írhatók fel. A legnagyobb kötszer méretét meghaladó sebnagyság
esetén a legnagyobb kötszert meghaladó, de csak a seb területének megfelelõ kötszer írható fel.
Felírási jogosultság: sebész, érsebész, gyermeksebész, traumatológus, onkológus, bõrgyógyász, ortopéd, rehabilitációs, fül-orr-gégész szakorvos, vagy
javaslatára háziorvos legfeljebb 3 hónapig.
Megjegyzés: A felírható kötszer mérete az ellátandó seb, sipoly, fekély méretét meghaladó legkisebb méretû kötszer. Egy kihordási idõ alatt a három
kötszer csoportból csoportonként egy-egy fajta kötszer írható fel. (Elsõ kötszer csoport: alginat, impregnált lapok; második kötszer csoport: filmkötszer,
polimer kötszer, habszivacs, hydrocolloid, hydrogel, sziget kötszer, nedvszívó sebpárna, mull lapok; harmadik kötszer csoport: mull pólya, rugalmas
csõháló kötszer, ragtapasz, kötésrögzítõ.) Több seb, vagy sipoly, vagy fekély esetén az orvosnak a vényen jelölnie kell, hogy hány sebet, vagy sipolyt,
vagy fekélyt lát el a felírt mennyiséggel. Egy vényen csak egyfajta, és azonos stádiumú sebek ellátásához szükséges kötszerek rendelhetõk. A kötszer
választásánál figyelembe kell venni a gyártó használati útmutatóban rögzített elõírásait. Sebfelmérõ lap kitöltése minden esetben kötelezõ. A primer va-
ricositasból eredõ ulcus cruris esetén, mûtét mérlegelése céljából az illetékes szakorvossal a konzultáció kötelezõ, és ez dokumentálandó. A legnagyobb
kötszer méretét meghaladó sebnagyság esetén a legnagyobb kötszert meghaladó, de csak a seb területének megfelelõ kötszer írható.

02 21 SZIGETKÖTSZEREK

02 21 03 Szigetkötszerek, méretre vágottak

02 21 03 09 Szigetkötszerek, méretre vágottak 10 x 10 cm-ig, steril

02 21 03 09 03 Szigetkötszerek, méretre vágottak 10 x 10 cm-ig, steril
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02 21 03 09 03 001 Sanipore Steril Strip 9 x 5 cm 1 47 50% 24 1 8 K

02 21 03 09 03 017 Sanipore 10 x 9 cm 1 47 50% 24 1 8 K

02 21 03 12 Szigetkötszerek, méretre vágottak 10 x 20 cm-ig, steril

02 21 03 12 03 Szigetkötszerek, méretre vágottak 10 x 20 cm-ig, steril
02 21 03 12 03 018 Sanipore steril strip 15 x 9 cm 1 86 50% 43 1 8 K

02 21 03 12 03 030 Sanipore steril strip 9 x 20 cm 1 86 50% 43 1 8 K

02 21 03 15 Szigetkötszerek, méretre vágottak 20 x 20 cm-ig, steril

02 21 03 15 03 Szigetkötszerek, méretre vágottak 20 x 20 cm-ig, steril
02 21 03 15 03 023 Sanipore steril strip 9 x 25 cm 1 155 50% 78 1 8 K

02 21 03 15 03 024 Sanipore steril strip 9 x 30 cm 1 155 50% 78 1 8 K

02 36 RAGTAPASZOK

02 36 03 Cinkoxidos ragtapasz

02 36 03 03 Cinkoxidos ragtapasz 5 m x 2,5 cm-ig

02 36 03 03 03 Cinkoxidos ragtapasz 5 m x 2,5 cm-ig
02 36 03 03 03 012 Saniplast 5 m x 2,5 cm 1 171 50% 86 1 15 K

02 36 03 06 Cinkoxidos ragtapasz 5 m x 5 cm-ig

02 36 03 06 03 Cinkoxidos ragtapasz 5 m x 5 cm-ig
02 36 03 06 03 007 Saniplast 5 m x 5 cm 1 564 50% 282 1 15 K

02 36 06 Selyem ragtapasz

02 36 06 06 Selyem ragtapasz 5 m x 5 cm-ig

02 36 06 06 03 Selyem ragtapasz 5 m x 5 cm-ig
02 36 06 06 03 004 Clinipore Silk 9,1 m x 2,5 cm 1 1 044 50% 522 1 15 K

02 36 06 09 Selyem ragtapasz 5 m x 5 cm-tõl

02 36 06 09 03 Selyem ragtapasz 5 m x 5 cm-tõl
02 36 06 09 03 008 Clinipore Silk 9,1 m x 5 cm 1 320 50% 160 1 15 K

02 39 KÖTÉSRÖGZÍTÕK

02 39 03 Vlies kötésrögzítõ

02 39 03 12 Vlies kötésrögzítõ 10 m x 2,5 cm-ig

02 39 03 12 03 Vlies kötésrögzítõ 10 m x 2,5 cm-ig
02 39 03 12 03 002 Sanipore Fix 10 m x 2,5 cm 1 325 85% 276 1 12 K

02 39 03 15 Vlies kötésrögzítõ 10 m x 5 cm-ig

02 39 03 15 03 Vlies kötésrögzítõ 10 m x 5 cm-ig
02 39 03 15 03 003 Sanipore Fix 10 m x 5 cm 1 548 85% 466 1 12 K

02 39 03 18 Vlies kötésrögzítõ 10 m x 10 cm-ig

02 39 03 18 03 Vlies kötésrögzítõ 10 m x 10 cm-ig
02 39 03 18 03 006 Sanipore Fix 10 m x 10 cm 1 1 091 85% 927 1 12 K

02 39 03 21 Vlies kötésrögzítõ 10 m x 10 cm-tõl

02 39 03 21 03 Vlies kötésrögzítõ 10 m x 10 cm-tõl
02 39 03 21 03 008 Sanipore Fix 10 m x 20 cm 1 1 969 85% 1 674 1 12 K
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04 SZEMÉLYES GYÓGYKEZELÕ SEGÉDESZKÖZÖK

04 03 LÉGZÉSTERÁPIA SEGÉDESZKÖZEI

04 03 06 Inhalátorok

04 03 06 06 Kompresszoros inhalátorok
Indikáció: mucoviscidosis, acut bronchitis, cronicus bronchitis, bronchiectasia asthma bronchiale, pseudocroup

Felírási jogosultság: fekvõbeteg intézet pulmonológus szakorvosa, tüdõbeteg gondozó szakorvosa, fül-orr-gégész osztályvezetõ fõorvos, gyermekgyógyász
osztályvezetõ fõorvos

04 03 06 06 03 Kompresszoros inhalátorok
04 03 06 06 03 015 Voyage 1 19 000 FIX 15 300 72 1

06 30 MÁS, NEM VÉGTAGPROTÉZISEK

06 30 03 Parókák
Indikáció: alopecia totalis, alopecia areata

Felírási jogosultság: bõrgyógyász szakorvos, onkológus szakorvos, haematológus szakorvos

06 30 03 03 Valódi hajból

06 30 03 06 Mûszálból

06 30 03 06 03 Mûszálból
06 30 03 06 03 003 Petite Dream-Adolfo 1 14 238 85% 12 102 12 1 K

09 30 VIZELETFELSZÍVÓ ÉS DEFEKÁLÁSI SEGÉDESZKÖZÖK
Indikáció: gyógyszeresen, mûtétileg, speciális tornával, illetve ingerlõk alkalmazásával dokumentáltan nem kezelhetõ incontinencia (BNO kódok: R15,
illetve pszichiátriai vizsgálattal dokumentált esetben F98.1). Enterostoma kialakítása után dokumentáltan indokolt esetben, legfeljebb 8 hétig.
Felírási jogosultság: sebész szakorvos, urológus szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos, neurológus szak-
orvos, nõgyógyász szakorvos, pszichiáter szakorvos, a szakorvosok javaslata alapján háziorvos.
Megjegyzés: kizárólag 2 éves kortól, és napi 250 ml-es össz vizeletvesztés felett rendelhetõ. A rendelésnél figyelembe kell venni az incontinencia sú-
lyosságát, a napi kontrollálatlanul ürülõ vizelet és széklet mennyiségét, és az egy kihordási idõ alatt felírható mennyiség alapján számított, naponta fel-
használható egyszerhasználatos pelenkabetétek, vagy nadrágpelenkák össz felszívó kapacitása legfeljebb annyi ml lehet, amennyi alkalmas a
kontrollálatlanul ürülõ napi vizelet- és/vagy székletmennyiség biztonságos felszívására.

09 30 04 Testen való viselésre szánt vizeletfelszívó segédeszközök

09 30 04 03 Betétek és nõi tamponok, egyszer használatos

09 30 04 03 03 Egyszer használatos incontinentiabetétek 250 ml-ig
09 30 04 03 03 002 Tena Lady Mini (170 ml) 1 24 50% 12 3 360 K

09 30 04 03 03 003 Tena Lady Mini Long (200 ml) 1 24 50% 12 3 360 K

09 30 04 03 06 Egyszer használatos incontinentiabetétek (251–350 ml)
09 30 04 03 06 005 Tena Lady Extra (279) 1 32 50% 16 3 360 K

09 30 04 03 06 006 Tena Lady Normál (335 ml) 1 32 50% 16 3 360 K

09 30 04 03 09 Egyszer használatos incontinentiabetétek (351–900 ml)
09 30 04 03 09 009 Tena Lady Super (600 ml) 1 39 85% 33 3 270 K

21 45 HALLÁSJAVÍTÓ ESZKÖZÖK
Indikáció: Amennyiben a hallásvesztés 500, 1000 és 2000 Hz-n mért átlaga 20 dB, vagy annál kisebb, hallásjavító eszköz támogatással nem írható fel.
Minden hallásjavító eszköz támogatással történõ felírása esetén audiometria, beszéd-hallás vizsgálat, stapedius reflex vizsgálat elvégzése, és annak do-
kumentálása kötelezõ. A felírásnál az oldaliságot fel kell tüntetni. A hallásmaradvány javítására szolgáló készülékek fenti frekvenciákon mért minimum
90 dB halláscsökkenés esetén rendelhetõek.
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Felírási jogosultság: audiológus szakorvos
Megjegyzés: Digitális hallókészülékek közgyógyellátás jogcímen 18 éves kor alatt rendelhetõek, 18 éves kor felett a hallgatói jogviszony igazolásával
dokumentáltan a nappali tagozatos felsõoktatási képzés befejezéséig, de legfeljebb 26 éves korig rendelhetõk. Közgyógyellátott beteg esetén a köz -
gyógyellátási jogcím jelölendõ.

21 45 03 Hallójárati készülékek
Indikáció: halláscsökkenés javítására

Felírási jogosultság: audiológus szakorvos

21 45 03 03 Mélyhallójárati készülékek

21 45 03 03 03 Mélyhallójárati készülékek kis-közepes halláscsökkenésre
21 45 03 03 03 15 Mélyhallójárati készülékek kis-közepes halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, III. csoport

21 45 03 03 03 15 002 Starkey Privato Gemini 1 166 950 FIX 69 850 84 1

21 45 03 06 Hallójárati és fülkagylókészülékek

21 45 03 06 03 Hallójárati és fülkagylókészülékek kis-közepes halláscsökkenésre
21 45 03 06 03 12 005 Starkey CC Sequel II 1 140 000 FIX 52 000 84 1

21 45 03 06 06 Hallójárati és fülkagylókészülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre
21 45 03 06 06 03 Hallójárati és fülkagylókészülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre analóg jelfeldolgozással, kézi beállítással

21 45 03 06 06 03 002 Protone XP AGC 1 56 774 FIX 27 825 60 1

21 45 03 06 06 06 Hallójárati és fülkagylókészülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre analóg jelfeldolgozással, digitális programozhatósággal

21 45 03 06 06 06 005 Oticon Ergo Concha 1 65 500 FIX 32 650 60 1

21 45 03 06 06 12 Hallójárati és fülkagylókészülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, II. csoport

21 45 03 06 06 12 002 Starkey CC Libra 1 140 000 FIX 59 000 84 1

21 45 03 06 06 12 003 Starkey CE Libra 1 134 450 FIX 59 000 84 1

21 45 03 06 06 15 Hallójárati és fülkagylókészülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, III. csoport

21 45 03 06 06 15 001 Oticon Digi Life COM ITE 1 166 450 FIX 59 000 84 1

21 45 03 06 06 15 002 Starkey CE Gemini 1 134 450 FIX 59 000 84 1

21 45 03 06 06 15 003 Starkey CC Gemini 1 166 600 FIX 59 000 84 1

21 45 03 06 06 18 Hallójárati és fülkagylókészülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, IV. csoport

21 45 03 06 06 18 001 Starkey CC Axent MM 1 180 000 FIX 83 225 84 1

21 45 06 Fül mögötti hallókészülékek
Indikáció: halláscsökkenés javítására

Felírási jogosultság: audiológus szakorvos

21 45 06 03 Fül mögötti hallókészülékek kis-közepes halláscsökkenésre

21 45 06 03 06 Fül mögötti hallókészülékek kis-közepes halláscsökkenésre analóg jelfeldolgozással, digitális programozhatósággal
21 45 06 03 06 002 Oticon Swift 70 1 58 660 FIX 29 000 60 1

21 45 06 03 06 003 Oticon Swift 70+ 1 58 660 FIX 29 000 60 1

21 45 06 03 18 Fül mögötti hallókészülékek kis-közepes halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, IV. csoport
21 45 06 03 18 002 Oticon Digi Focus II Compact 1 166 118 FIX 62 500 84 1

21 45 06 06 18 Fül mögötti hallókészülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, IV. csoport
21 45 06 06 18 001 Oticon Digi Focus II Compact Power 1 220 000 FIX 65 000 84 1

21 45 06 06 18 004 Starkey Axent MM 1 180 000 FIX 65 000 84 1
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Jelen határozatokat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánítom.

A határozattal szemben annak közlésétõl11 számított 15 napon belül az Egészségbiztosítási Felügyelethez címzett, de az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz
benyújtott fellebbezéssel lehet élni.
A határozat elleni fellebbezés illetéke termékenként 5000 Ft, azaz ötezer forint, amelyet az eljárás megindításakor az eljárást kezdeményezõ iraton illetékbélyeggel
kell megfizetni.

II. A Gyftv. 32. § (1) b) bg) alpont (11)–(13) bekezdése alapján gyógyászat i segédeszközök támogatásból történõ törlésére hozott határozatok:

ISO-kód Eszköz megnevezése ME kód

Közfinan-
szírozás
alapját
képezõ
nettó ár
(Ft/ME)

Támogatás
mértéke

Támogatás
nettó

összege
(Ft/ME)

Kihor-
dási idõ
(hónap)

Felírható ME
Köz-

gyógy-
ellátás

02 KÖTSZEREK
Indikáció: kiterjedt ulcus cruris, chronicus sipoly, II-IV. stádiumú decubitus, fekélyek, égési sebek, krónikus diabeteses sebek, tumoros sebek, fertõzött
krónikus traumás sebek. Stomával élõ részére, amennyiben stomaterápiás eszközzel kielégítõen nem látható el. Az orvosi dokumentációban a felírás
indokát is rögzíteni kell. Tracheostoma rögzítésére és tracheostoma alaplapként. Kock reservoir esetén 02 03 03 ISO-kódú filmkötszerek, a 02 12 03
ISO kódú hydrokolloidok, a 02 24 03 ISO-kódú mull-lapok, a 02 33 03 ISO-kódú nedvszívó sebpárnák, a 02 36 ISO-kódú ragtapaszok és a 02 39
ISO-kódú kötésrögzítõk mennyiségi korlátozás nélkül a szükségletnek megfelelõ mennyiségben írhatók fel. A legnagyobb kötszer méretét meghaladó
sebnagyság esetén a legnagyobb kötszert meghaladó, de csak a seb területének megfelelõ kötszer írható fel.
Felírási jogosultság: sebész, érsebész, gyermeksebész, traumatológus, onkológus, bõrgyógyász, ortopéd, rehabilitációs, fül-orr-gégész szakorvos, vagy
javaslatára háziorvos legfeljebb 3 hónapig.
Megjegyzés: A felírható kötszer mérete az ellátandó seb, sipoly, fekély méretét meghaladó legkisebb méretû kötszer. Egy kihordási idõ alatt a három
kötszer csoportból csoportonként egy-egy fajta kötszer írható fel. (Elsõ kötszer csoport: alginat, impregnált lapok; második kötszer csoport: filmköt-
szer, polimer kötszer, habszivacs, hydrocolloid, hydrogel, sziget kötszer, nedvszívó sebpárna, mull-lapok; harmadik kötszer csoport: mull pólya, ru-
galmas csõháló kötszer, ragtapasz, kötésrögzítõ.) Több seb, vagy sipoly, vagy fekély esetén az orvosnak a vényen jelölnie kell, hogy hány sebet,
vagy sipolyt, vagy fekélyt lát el a felírt mennyiséggel. Egy vényen csak egyfajta, és azonos stádiumú sebek ellátásához szükséges kötszerek rendel-
hetõk. A kötszer választásánál figyelembe kell venni a gyártó használati útmutatóban rögzített elõírásait. Sebfelmérõ lap kitöltése minden esetben
kötelezõ. A primer varicositasból eredõ ulcus cruris esetén, mûtét mérlegelése céljából az illetékes szakorvossal a konzultáció kötelezõ, és ez doku-
mentálandó. A legnagyobb kötszer méretét meghaladó sebnagyság esetén a legnagyobb kötszert meghaladó, de csak a seb területének megfelelõ köt-
szer írható.

02 12 HYDROKOLLOIDOK
Megjegyzés: csak közepesen, vagy erõsen váladékozó sebre írható.

02 12 03 Hydrokolloid vastag lappal

02 12 03 03 Hydrokolloid vastag lappal 10 x 10 cm-ig, steril

02 12 03 03 03 Hydrokolloid vastag lappal 10 x 10 cm-ig, steril
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02 12 03 03 03 005 Comfeel 10 x 10 cm 1 585 FIX 490 1 30

02 12 03 06 Hydrokolloid vastag lappal 15 x 15 cm-ig, steril

02 12 03 06 03 Hydrokolloid vastag lappal 15 x 15 cm-ig, steril
02 12 03 06 03 004 Comfeel 15 x 15 cm 1 1 125 FIX 942 1 30

02 12 03 09 Hydrokolloid vastag lappal 15 x 15 cm-tõl, steril

02 12 03 09 03 Hydrokolloid vastag lappal 15 x 15 cm-tõl, steril
02 12 03 09 03 001 Comfeel 20 x 20 cm 1 1 859 85% 1 580 1 30 K

09 SZEMÉLYI GONDOSKODÁS ÉS VÉDELEM SEGÉDESZKÖZEI

09 18 SZTOMATERÁPIÁS SEGÉDESZKÖZÖK
Megjegyzés: a kihordási idõre felírható mennyiség egy stomára vonatkozik. Felnõtteknek 18 év felett napi 2 db stomaterápiás zsák írható fel társadalombiz-
tosítási támogatással. Kivéve a 18 év feletti nappali tagozatos felsõfokú képzésben részesülõk részére legfeljebb 30 éves korig, és a 18 év alatti gyermekek-
nek, amennyiben felnõtt méretû stomaterápiás zsák szükséges, napi 3 db írható fel társadalombiztosítási támogatással. A tápcsatornán kialakult fisztula ese-
tén nyitott stomazsákból naponta 1 db mennyiségben írható fel.

Felírási jogosultság: sebész szakorvos, urológus szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos, nõgyógyász szakor-
vos, a szakorvosok javaslatára háziorvos

09 18 24 Irrigációs készletek
Indikáció: enterostoma

Felírási jogosultság: sebész szakorvos, urológus szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos, nõgyógyász szakor-
vos, a szakorvosok javaslatára háziorvos

09 18 24 03 03 Irrigáló készletek
09 18 24 03 03 002 Coloplast irrigáló készülék 1 11 730 100% 11 730 12 1

09 18 24 03 06 Tartozék irrigáló készletekhez
Indikáció: enterostoma irrigáló készlethez

Felírási jogosultság: sebész szakorvos, urológus szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos, nõgyógyász szakor-
vos, a szakorvosok javaslatára háziorvos

09 18 24 03 06 001 Coloplast leeresztõ zacskó irrigálóhoz 1 221 100% 221 3 10

09 21 BÕRVÉDÕ ÉS BÕRTISZTÍTÓ TERMÉKEK

09 21 06 Bõrdetergensek

09 21 06 03 Folyadék

09 21 06 03 03 Folyadék urostomához, vizelet incontinentiához
Indikáció: urostománál, vizelet incontinentiánál a bõr tisztítására

Felírási jogosultság: sebész szakorvos, urológus szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos, neurológus szakor-
vos, nõgyógyász szakorvos, a szakorvosok javaslatára háziorvos

09 21 06 03 03 004 Conveen EasiCleanse 500 ml 1 1 515 50% 758 12 1 K

09 21 18 Bõrvédõ készítmények

09 21 18 03 Krémek

09 21 18 03 03 Krémek urostomához, vizelet incontinentiához
Indikáció: urostománál, vizelet incontinentiánál a bõr védelmére

Felírási jogosultság: sebész szakorvos, urológus szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos, neurológus szakor-
vos, nõgyógyász szakorvos, a szakorvosok javaslatára háziorvos

09 21 18 03 03 003 Conveen Protect bõrvédõ krém 250 g 1 1 198 50% 599 6 1 K
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09 24 VIZELETELVEZETÕK
Indikáció: vizeletürítés akadályozottsága, neuromuscularis hólyagdisfunctio, gerincvelõ-sérülés okozta hólyagdisfunctio, hólyagnyakszûkület, hólyag
rosszindulatú daganatai, hólyag jóindulatú daganatai, húgycsõszûkület, húgycsõ rosszindulatú daganatai, húgycsõ jóindulatú daganatai, prostata hyperp-
lasia, prostata gyulladás
Felírási jogosultság: sebész szakorvos, urológus szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitácós szakorvos, gyermeksebész szakorvos, neurológus szakor-
vos, belgyógyász szakorvos, nõgyógyász szakorvos, nephrológus szakorvos, a szakorvosok javaslatára háziorvos

09 24 06 Bevezetõkatéterek

09 24 06 03 Férfi

09 24 06 03 09 Hidrofil felületû mûanyag
09 24 06 03 09 005 Conveen EasiCath hidrofil felületû mûanyag lecsapoló katéter, fiú,

6-10 Ch
1 290 85% 247 1 150 K

Jelen határozatokat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánítom.

A határozattal szemben annak közlésétõl számított 15 napon belül az Egészségbiztosítási Felügyelethez címzett, de az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz be-
nyújtott fellebbezéssel lehet élni.
A határozat elleni fellebbezés illetéke termékenként 5000 Ft, azaz ötezer forint, amelyet az eljárás megindításakor az eljárást kezdeményezõ iraton illetékbélyeggel
kell megfizetni.

III. A Gyftv. 32. § (1) b) bd) alpont (3) bekezdése alapján gyógyászat i segédeszközök külön jogszabály szerint i névvál toztatására hozott hatá-
rozatok:

ISO-kód Eszköz megnevezése ME kód

Közfinan-
szírozás
alapját
képezõ
nettó ár
(Ft/ME)

Támogatás
mértéke

Támogatás
nettó

összege
(Ft/ME)

Kihor-
dási idõ
(hónap)

Felírható ME
Köz-

gyógy-
ellátás

04 39 LÁTÁSGYAKORLÁSI SEGÉDESZKÖZÖK

04 39 03 Segédeszközök okklúziós kezeléshez

04 39 03 03 Szemtakarók

04 39 03 03 03 Szemtakarók

Indikáció: strabizmus, amblyopia

Felírási jogosultság: szemész szakorvos

04 39 03 03 03 001 Elastopad, lite 1 78 FIX 65 1 30

04 39 03 03 03 002 Elastopad, lite junior 1 78 FIX 65 1 30

Jelen határozatokat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánítom.

A határozattal szemben annak közlésétõl számított 15 napon belül az Egészségbiztosítási Felügyelethez címzett, de az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz be-
nyújtott fellebbezéssel lehet élni.
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A határozat elleni fellebbezés illetéke termékenként 5000 Ft, azaz ötezer forint, amelyet az eljárás megindításakor az eljárást kezdeményezõ iraton illetékbélyeggel
kell megfizetni.

IV. A Ket. 31. § (2) bekezdés szerinti, hiánypótlási felhívás nem teljesítése miatt hozott végzés:

ISO-kód Eszköz megnevezése ME kód

Közfinan-
szírozás
alapját
képezõ
nettó ár
(Ft/ME)

Támogatás
mértéke

Támoga-
tás nettó
összege
(Ft/ME)

Kihor-
dási idõ
(hónap)

Felírható ME
Köz-

gyógy-
ellátás

02 KÖTSZEREK
Indikáció: kiterjedt ulcus cruris, chronicus sipoly, II–IV. stádiumú decubitus, fekélyek, égési sebek, krónikus diabeteses sebek, tumoros sebek, fertõzött krónikus traumás se-
bek. Stomával élõ részére, amennyiben stomaterápiás eszközzel kielégítõen nem látható el. Az orvosi dokumentációban a felírás indokát is rögzíteni kell. Tracheostoma, rögzí-
tésére és tracheostoma alaplapként. Kock reservoir esetén 02 03 03 ISO-kódú filmkötszerek, a 02 12 03 ISO kódú hydrokolloidok, a 02 24 03 ISO-kódú mull-lapok, a 02 33 03
ISO-kódú nedvszívó sebpárnák, a 02 36 ISO-kódú ragtapaszok és a 02 39 ISO-kódú kötésrögzítõk mennyiségi korlátozás nélkül a szükségletnek megfelelõ mennyiségben írha-
tók fel. A legnagyobb kötszer méretét meghaladó sebnagyság esetén a legnagyobb kötszert meghaladó, de csak a seb területének megfelelõ kötszer írható fel.

Felírási jogosultság: sebész, érsebész, gyermeksebész, traumatológus, onkológus, bõrgyógyász, ortopéd, rehabilitációs, fül-orr-gégész szakorvos, vagy javaslatára háziorvos
legfeljebb 3 hónapig.

Megjegyzés: A felírható kötszer mérete az ellátandó seb, sipoly, fekély méretét meghaladó legkisebb méretû kötszer. Egy kihordási idõ alatt a három kötszer csoportból cso-
portonként egy-egy fajta kötszer írható fel. (Elsõ kötszer csoport: alginat, impregnált lapok; második kötszer csoport: filmkötszer, polimer kötszer, habszivacs, hydrocolloid,
hydrogel, sziget kötszer, nedvszívó sebpárna, mull lapok; harmadik kötszer csoport: mullpólya, rugalmas csõháló kötszer, ragtapasz, kötésrögzítõ.) Több seb, vagy sipoly, vagy
fekély esetén az orvosnak a vényen jelölnie kell, hogy hány sebet, vagy sipolyt, vagy fekélyt lát el a felírt mennyiséggel. Egy vényen csak egyfajta, és azonos stádiumú sebek
ellátásához szükséges kötszerek rendelhetõk. A kötszer választásánál figyelembe kell venni a gyártó használati útmutatóban rögzített elõírásait. Sebfelmérõ lap kitöltése min-
den esetben kötelezõ. A primer varicositasból eredõ ulcus cruris esetén, mûtét mérlegelése céljából az illetékes szakorvossal a konzultáció kötelezõ, és ez dokumentálandó.
A legnagyobb kötszer méretét meghaladó sebnagyság esetén a legnagyobb kötszert meghaladó, de csak a seb területének megfelelõ kötszer írható.

02 39 KÖTÉSRÖGZÍTÕK

02 39 09 Öntapadó kötésrögzítõ pólyák

02 39 09 06 Öntapadó kötésrögzítõ pólyák 4 m x 6 cm-ig

02 39 09 06 03 Öntapadó kötésrögzítõ pólyák 4 m x 6 cm-ig

02 39 09 06 03 002 Coban 4,6 m x 5 cm 1 200 FIX 137 1 30

02 39 09 06 03 010 Coban 4,6 m x 2,5 cm 1 200 FIX 137 1 30

02 39 09 09 Öntapadó kötésrögzítõ pólyák 4 m x 8 cm-ig

02 39 09 09 03 Öntapadó kötésrögzítõ pólyák 4 m x 8 cm-ig

02 39 09 09 03 003 Coban 4,6 m x 7,5 cm 1 330 FIX 168 1 30

02 39 09 12 Öntapadó kötésrögzítõ pólyák 4 m x 10 cm-ig

02 39 09 12 03 Öntapadó kötésrögzítõ pólyák 4 m x 10 cm-ig

02 39 09 12 03 004 Coban 4,6 m x 10 cm 1 445 FIX 203 1 30

02 39 09 15 Öntapadó kötésrögzítõ pólyák 4 m x 12 cm-ig

02 39 09 15 03 Öntapadó kötésrögzítõ pólyák 4 m x 12 cm-ig

02 39 09 15 03 005 Coban 4,6 m x 15 cm 1 677 FIX 322 1 30

A végzéssel szemben annak közlésétõl1 számított 15 napon belül az Egészségbiztosítási Felügyelethez címzett, de az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz be-
nyújtott fellebbezéssel lehet élni.
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A végzés elleni fellebbezés illetéke termékenként 5000 Ft, azaz ötezer forint, amelyet az eljárás megindításakor az eljárást kezdeményezõ iraton illetékbélyeggel
kell megfizetni.

V. A Gyftv. 32. § (1) b) be) alpont és (11)-(13) bekezdése alapján gyógyászat i segédeszközök közf inanszírozás alapjául szolgáló árának csök-
kentésére hozott elutasító határozatok:

ISO-kód Eszköz megnevezése ME kód

Közfinan-
szírozás
alapját
képezõ
nettó ár
(Ft/ME)

Támogatás
mértéke

Támoga-
tás nettó
összege
(Ft/ME)

Kihor-
dási idõ
(hónap)

Felírható ME
Köz-

gyógy-
ellátás

02 KÖTSZEREK
Indikáció: kiterjedt ulcus cruris, chronicus sipoly, II–IV. stádiumú decubitus, fekélyek, égési sebek, krónikus diabeteses sebek, tumoros sebek, fertõzött krónikus traumás se-
bek. Stomával élõ részére, amennyiben stomaterápiás eszközzel kielégítõen nem látható el. Az orvosi dokumentációban a felírás indokát is rögzíteni kell. Tracheostoma, rögzí-
tésére és tracheostoma alaplapként. Kock reservoir esetén 02 03 03 ISO-kódú filmkötszerek, a 02 12 03 ISO kódú hydrokolloidok, a 02 24 03 ISO-kódú mull lapok, a 02 33 03
ISO-kódú nedvszívó sebpárnák, a 02 36 ISO-kódú ragtapaszok és a 02 39 ISO-kódú kötésrögzítõk mennyiségi korlátozás nélkül a szükségletnek megfelelõ mennyiségben ír -
hatók fel. A legnagyobb kötszer méretét meghaladó sebnagyság esetén a legnagyobb kötszert meghaladó, de csak a seb területének megfelelõ kötszer írható fel.

Felírási jogosultság: sebész, érsebész, gyermeksebész, traumatológus, onkológus, bõrgyógyász, ortopéd, rehabilitációs, fül-orr-gégész szakorvos, vagy javaslatára háziorvos
legfeljebb 3 hónapig.

Megjegyzés: A felírható kötszer mérete az ellátandó seb, sipoly, fekély méretét meghaladó legkisebb méretû kötszer. Egy kihordási idõ alatt a három kötszer csoportból cso-
portonként egy-egy fajta kötszer írható fel. (Elsõ kötszer csoport: alginat, impregnált lapok; második kötszer csoport: filmkötszer, polimer kötszer, habszivacs, hydrocolloid,
hydrogel, sziget kötszer, nedvszívó sebpárna, mull-lapok; harmadik kötszer csoport: mullpólya, rugalmas csõháló kötszer, ragtapasz, kötésrögzítõ.) Több seb, vagy sipoly,
vagy fekély esetén az orvosnak a vényen jelölnie kell, hogy hány sebet, vagy sipolyt, vagy fekélyt lát el a felírt mennyiséggel. Egy vényen csak egyfajta, és azonos stádiumú
sebek ellátásához szükséges kötszerek rendelhetõk. A kötszer választásánál figyelembe kell venni a gyártó használati útmutatóban rögzített elõírásait. Sebfelmérõ lap kitöltése
minden esetben kötelezõ. A primer varicositasból eredõ ulcus cruris esetén, mûtét mérlegelése céljából az illetékes szakorvossal a konzultáció kötelezõ, és ez dokumentálandó.
A legnagyobb kötszer méretét meghaladó sebnagyság esetén a legnagyobb kötszert meghaladó, de csak a seb területének megfelelõ kötszer írható.

02 21 SZIGETKÖTSZEREK

02 21 06 Szigetkötszerek, tekercsek

02 21 06 03 Szigetkötszerek, tekercsek 5 m x 10 cm-ig, steril

02 21 06 03 03 Szigetkötszerek, tekercsek 5 m x 10 cm-ig, steril

02 21 06 03 03 015 Sanipore Band 5 m x 4 cm 1 1 263 FIX 631 1 8

02 21 06 03 03 016 Sanipore Band 5 m x 6 cm 1 1 263 FIX 631 1 8

02 21 06 03 03 017 Sanipore Band 5 m x 8 cm 1 1 263 FIX 631 1 8

02 39 KÖTÉSRÖGZÍTÕK

02 39 03 Vlies kötésrögzítõ

02 39 03 21 Vlies kötésrögzítõ 10 m x 10 cm-tõl

02 39 03 21 03 Vlies kötésrögzítõ 10 m x 10 cm-tõl

02 39 03 21 03 007 Sanipore Fix 10 m x 15 cm 1 1 970 FIX 1 378 1 12

A határozattal szemben annak közlésétõl1 számított 15 napon belül az Egészségbiztosítási Felügyelethez címzett, de az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz
benyújtott fellebbezéssel lehet élni.
A határozat elleni fellebbezés illetéke termékenként 5000 Ft, azaz ötezer forint, amelyet az eljárás megindításakor az eljárást kezdeményezõ iraton illetékbélyeggel
kell megfizetni.
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VI. A Gyftv. 32. § (7) bekezdése alapján hivatalból indult eljárás során a R. 8. § (2) bekezdése a) pontja szerinti, gyógyásza t i s egédeszközök társado-
lombiztosítási t ámoga tásbó l tö r t énõ k i zárásáró l szóló visszavonó határozatok:

ISO-kód Eszköz megnevezése ME kód

Közfinan-
szírozás
alapját
képezõ
nettó ár
(Ft/ME)

Támogatás
mértéke

Támoga-
tás nettó
összege
(Ft/ME)

Kihor-
dási
idõ
(hó-
nap)

Felírható ME
Köz-

gyógy-
ellátás

04 SZEMÉLYES GYÓGYKEZELÕ SEGÉDESZKÖZÖK

04 03 LÉGZÉSTERÁPIA SEGÉDESZKÖZEI

04 03 27 Légzõizomerõsítõk

04 03 27 03 Beszívási és/vagy kifújási ellenállást képezõ maszkok

Indikáció: mucoviscidosis, asthma bronchiale, chronicus bronchitis, postoperativ atelectasia, emphysema, légzõszervi neuromuscularis megbetegedések

Felírási jogosultság: pulmonológus szakorvos

04 03 27 03 03 Beszívási és/vagy kifújási ellenállást képezõ maszkok

04 03 27 03 03 001 PEP/RMT maszk 1 29 900 85% 25 415 12 1 K

21 45 HALLÁSJAVÍTÓ ESZKÖZÖK

Indikáció: Amennyiben a hallásvesztés 500, 1000 és 2000 Hz-n mért átlaga 20 dB, vagy annál kisebb, hallásjavító eszköz támogatással nem írható fel. Minden hallásjavító esz-
köz támogatással történõ felírása esetén audiometria, beszéd-hallás vizsgálat, stapedius reflex vizsgálat elvégzése, és annak dokumentálása kötelezõ. A felírásnál az oldaliságot
fel kell tüntetni. A hallásmaradvány javítására szolgáló készülékek fenti frekvenciákon mért minimum 90 dB halláscsökkenés esetén rendelhetõek.

Felírási jogosultság: audiológus szakorvos

Megjegyzés: Digitális hallókészülékek közgyógyellátás jogcímen 18 éves kor alatt rendelhetõek, 18 éves kor felett a hallgatói jogviszony igazolásával dokumentáltan a nappali
tagozatos felsõoktatási képzés befejezéséig, de legfeljebb 26 éves korig rendelhetõk. Közgyógyellátott beteg esetén a közgyógyellátási jogcím jelölendõ.

21 45 30 Hallásjavító készülékek tartozékai és a hallásjavítás egyéb eszközei

Indikáció: hallásjavító készülékekhez

Felírási jogosultság: audiológus szakorvos

Megjegyzés: a kihordási idõre felírható mennyiség egyoldali ellátásra vonatkozik

21 45 30 37 Jelzõeszközök, kombináció

Megjegyzés: Jelzõrendszerek siketeknek, és azon nagyothallóknak rendelhetõk, akiknek 500, 1000 és 2000Hz -n mért hallásvesztésének átlaga az 50 dB-t meghaladja.

21 45 30 37 21 Jelzõeszközök, kombináció több funkcióval

21 45 30 37 21 002 Bellmann & Symfon kombináció 1 125 775 50% 62 888 120 1 K

Jelen határozatot fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánítom.

A határozattal szemben annak közlésétõl1 számított 15 napon belül az Egészségbiztosítási Felügyelethez címzett, de az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz
benyújtott fellebbezéssel lehet élni.
A határozat elleni fellebbezés illetéke termékenként 5000 Ft, azaz ötezer forint, amelyet az eljárás megindításakor az eljárást kezdeményezõ iraton illetékbélyeggel
kell megfizetni.
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VII. A Gyftv. 32. § (7) bekezdése alapján hivatalból indult eljárás során a R. 8. § (2) bekezdése a) pontja szerinti, gyógyászat i segédeszközök társado-
lombiztosítási támogatásból történõ kizárásáról szóló módosító határozatok:

ISO-kód Eszköz megnevezése ME kód

Közfinan-
szírozás
alapját
képezõ
nettó ár
(Ft/ME)

Támogatás
mértéke

Támoga-
tás nettó
összege
(Ft/ME)

Kihor-
dási idõ
(hónap)

Felírható ME
Köz-

gyógy-
ellátás

04 SZEMÉLYES GYÓGYKEZELÕ SEGÉDESZKÖZÖK

04 27 INGERLÕK

04 27 09 Nem ortézisként használt izomingerlõk

Indikáció: végtagok petyhüdt pareticus, bénult izmainak rehabilitációja, definitív incontinentia

Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, reumatológus szakorvos, neurológus szakorvos, gyermeksebész szakorvos, idegsebész
szakorvos, urológus szakorvos, nõgyógyász szakorvos, rehabilitációs szakorvos

04 27 09 03 Nem ortézisként használt izomingerlõk

04 27 09 03 03 Elemmel mûködõ

04 27 09 03 03 002 Acutens HS-922 1 17 788 FIX 4 305 60 1

04 27 09 03 03 005 Medline SE-33 1 44 200 FIX 4 200 60 1

Jelen határozatot fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánítom.

A határozattal szemben annak közlésétõl1 számított 15 napon belül az Egészségbiztosítási Felügyelethez címzett, de az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz
benyújtott fellebbezéssel lehet élni.
A határozat elleni fellebbezés illetéke termékenként 5000 Ft, azaz ötezer forint, amelyet az eljárás megindításakor az eljárást kezdeményezõ iraton illetékbélyeggel
kell megfizetni.

VIII. A Gyftv. 32. § (7) bekezdése alapján és a R. 9. § (5)-(6) bekezdése szerinti, a referencia árat befolyásoló kérelem hiányában hivatalból indult eljárás so-
rán a fix csoportok újraképzésére hozott visszavonó határozatok:

ISO-kód Eszköz megnevezése ME kód

Közfinan-
szírozás
alapját
képezõ
nettó ár
(Ft/ME)

Támogatás
mértéke

Támoga-
tás nettó
összege
(Ft/ME)

Kihor-
dási idõ
(hónap)

Felírható
ME

Köz-
gyógy-
ellátás

21 45 HALLÁSJAVÍTÓ ESZKÖZÖK

Indikáció: Amennyiben a hallásvesztés 500, 1000 és 2000 Hz-n mért átlaga 20 dB, vagy annál kisebb, hallásjavító eszköz támogatással nem írható fel. Minden hallásjavító esz-
köz támogatással történõ felírása esetén audiometria, beszéd-hallás vizsgálat, stapedius reflex vizsgálat elvégzése, és annak dokumentálása kötelezõ. A felírásnál az oldaliságot
fel kell tüntetni. A hallásmaradvány javítására szolgáló készülékek fenti frekvenciákon mért minimum 90 dB halláscsökkenés esetén rendelhetõek.

Felírási jogosultság: audiológus szakorvos

Megjegyzés: Digitális hallókészülékek közgyógyellátás jogcímen 18 éves kor alatt rendelhetõek, 18 éves kor felett a hallgatói jogviszony igazolásával dokumentáltan a nappali
tagozatos felsõoktatási képzés befejezéséig, de legfeljebb 26 éves korig rendelhetõk. Közgyógyellátott beteg esetén a közgyógyellátási jogcím jelölendõ.
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21 45 03 Hallójárati készülékek

Indikáció: halláscsökkenés javítására

Felírási jogosultság: audiológus szakorvos

21 45 03 03 Mélyhallójárati készülékek

21 45 03 03 03 Mélyhallójárati készülékek kis-közepes halláscsökkenésre

21 45 03 03 03 18 Mélyhallójárati készülékek kis-közepes halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, IV. csoport

21 45 03 03 03 18 006 Starkey Aries 1 152 180 FIX 69 850 84 1

Jelen határozatot fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánítom.

A határozattal szemben annak közlésétõl számított 15 napon belül az Egészségbiztosítási Felügyelethez címzett, de az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz be-
nyújtott fellebbezéssel lehet élni.
A határozat elleni fellebbezés illetéke termékenként 5000 Ft, azaz ötezer forint, amelyet az eljárás megindításakor az eljárást kezdeményezõ iraton illetékbélyeggel
kell megfizetni.

IX. A Gyftv. 32. § (7) bekezdése alapján és a R. 9. § (5)–(6) bekezdése szerinti, a referencia árat befolyásoló kérelem hiányában hivatalból indult eljárás során
a fix csoportok újraképzésére hozott módosító határozatok:

ISO-kód Eszköz megnevezése ME kód

Közfinan-
szírozás
alapját
képezõ
nettó ár
(Ft/ME)

Támogatás
mértéke

Támoga-
tás nettó
összege
(Ft/ME)

Kihor-
dási idõ
(hónap)

Felírható
ME

Köz-
gyógy-
ellátás

EÜ85 1

04 SZEMÉLYES GYÓGYKEZELÕ SEGÉDESZKÖZÖK

04 06 KERINGÉSI TERÁPIÁS SEGÉDESZKÖZÖK

04 06 06 Ödéma elleni kar-, láb- és más testrészekre való kompressziós textiliák

04 06 06 03 Harisnyák alsó végtagra II. kompressziós fokozat

Indikáció: mélyvénás thrombosis utáni állapot (indurációval és bõrtünetekkel), lábszár-, térd-, combszintû, kollaterálisokkal kompenzált chronicus vénás elzáródások, gyógyult
lábszárfekély (fenntartó kezelés), mély elvezetõ - és izomvénák billentyûelégtelensége és degeneratív tágulata, oedemával járó varicositás, ambulanter kezelhetõ akut mélyvé-
nás elzáródások, ha a klinikai tünetek alapján magasabb kompressziós fokozatba sorolt harisnya lenne indokolt, de az egyidejûleg fennálló obliteratív érbetegség miatt ez kont-
raindikált, krónikus primer és secunder lymhoedema

Felírási jogosultság: angiológus szakorvos, sebész szakorvos, érsebész szakorvos, onkológus szakorvos, belgyógyász szakorvos, bõrgyógyász szakorvos

Megjegyzés: amennyiben a beteg végtagjának mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el standard termékkel, méretes termék rendelhetõ; a vényen az „Eü. tér.
köt.” jogcímet kell bejelölni, közgyógyellátás esetén mindkét jogcím együttesen jelölendõ; a kihordási idõre felírható mennyiség egyoldali ellátásra vonatkozik, és a felírásnál
az oldaliságot fel kell tüntetni

04 06 06 03 03 Térdharisnya standard (AD)

04 06 06 03 03 003 Venosan AD térdharisnya (standard) 1 2 891 FIX 1 445 6 2

04 06 06 03 03 004 Sigvaris AD térdharisnya (standard) 1 3 919 FIX 1 445 6 2
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04 06 06 03 03 005 Medi AD térdharisnya (standard) 1 2 891 FIX 1 445 6 2

04 06 06 03 03 010 Veni Dur AD térdharisnya (standard) 1 2 230 FIX 1 445 6 2

04 06 06 03 03 011 Doktus AD térdharisnya (standard) 1 2 230 FIX 1 445 6 2

04 06 06 03 03 021 Legline 30 AD térdharisnya (standard) 1 2 225 FIX 1 445 6 2

04 06 06 03 03 024 S-483 AD térdharisnya (standard) 1 2 891 FIX 1 445 6 2

04 06 06 03 03 025 S-484 AD térdharisnya (standard) 1 2 891 FIX 1 445 6 2

04 06 06 03 03 026 S-485 AD térdharisnya (standard) 1 2 891 FIX 1 445 6 2

04 06 06 03 03 027 Star Cotton AD térdharisnya (standard) 1 2 891 FIX 1 445 6 2

04 06 06 03 03 029 Venex Dur Micro Light AD térdharisnya (standard) 1 2 230 FIX 1 445 6 2

04 06 06 03 06 Térdharisnya méretes (AD)

04 06 06 03 06 003 Venosan AD térdharisnya (méretes) 1 5 186 FIX 2 890 6 2

04 06 06 03 06 004 Sigvaris AD térdharisnya (méretes) 1 6 925 FIX 2 890 6 2

04 06 06 03 06 005 Medi AD térdharisnya (méretes) 1 5 600 FIX 2 890 6 2

04 06 06 03 06 007 Veni Dur AD térdharisnya (méretes) 1 4 110 FIX 2 890 6 2

04 06 06 03 06 008 Doktus AD térdharisnya (méretes) 1 4 110 FIX 2 890 6 2

04 06 06 03 06 010 Elastomed Komfort AD térdharisnya (méretes) 1 3 400 85% 2 890 6 2 K

04 06 06 03 06 011 Elastomed Stretch AD térdharisnya (méretes) 1 3 400 85% 2 890 6 2 K

04 06 06 03 06 012 Gloria AD térdharisnya (méretes) 25–32 Hgmm 1 5 720 FIX 2 890 6 2

04 06 06 03 06 014 Maxis Micro AD térdharisnya (méretes) 1 4 450 FIX 2 890 6 2

04 06 06 03 06 015 Venesso-Plus Soft AD térdharisnya (méretes) 1 4 110 FIX 2 890 6 2

04 06 06 03 06 016 Venex Dur Micro Light AD térdharisnya (méretes) 1 4 110 FIX 2 890 6 2

04 06 06 03 09 Combközépig érõ standard (AF)

04 06 06 03 09 003 Venosan AF combközépig érõ harisnya (standard) 1 3 794 FIX 1 700 6 2

04 06 06 03 09 004 Sigvaris AF combközépig érõ harisnya (standard) 1 4 938 FIX 1 700 6 2

04 06 06 03 09 005 Medi AF combközépig érõ harisnya (standard) 1 3 794 FIX 1 700 6 2

04 06 06 03 09 009 Veni Dur AF combközépig érõ harisnya (standard) 1 3 370 FIX 1 700 6 2

04 06 06 03 15 Combtõig érõ standard (AG)

04 06 06 03 15 003 Venosan AG combtõig érõ harisnya (standard) 1 4 380 FIX 3 041 6 2

04 06 06 03 15 004 Sigvaris AG combtõig érõ harisnya (standard) 1 5 906 FIX 3 041 6 2

04 06 06 03 15 005 Medi AG combtõig érõ harisnya (standard) 1 4 599 FIX 3 041 6 2

04 06 06 03 15 009 Veni Dur AG combtõig érõ harisnya (standard) 1 3 650 FIX 3 041 6 2

04 06 06 03 15 010 Doktus AG combtõig érõ harisnya (standard) 1 3 650 FIX 3 041 6 2

04 06 06 03 15 023 S-494 AG combtõig érõ harisnya (standard) 1 4 150 FIX 3 041 6 2

04 06 06 03 15 024 S-495 AG combtõig érõ harisnya (standard) 1 4 150 FIX 3 041 6 2

04 06 06 03 15 027 Venex Dur Micro Light AG combtõig érõ harisnya (standard) 1 3 650 FIX 3 041 6 2

04 06 06 03 21 Egyszáras harisnyanadrág standard (AG/HB)

04 06 06 03 21 003 Venosan AG/HB egyszáras harisnyanadrág (standard) 1 6 376 FIX 2 550 6 2

04 06 06 03 21 004 Sigvaris AG/HB egyszáras harisnyanadrág (standard) 1 7 132 FIX 2 550 6 2

04 06 06 03 21 005 Medi AG/HB egyszáras harisnyanadrág (standard) 1 6 376 FIX 2 550 6 2

04 06 06 03 21 018 Veni Dur AG/HB egyszáras harisnyanadrág (standard) 1 5 990 FIX 2 550 6 2
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04 06 06 03 24 Egyszáras harisnyanadrág méretes (AG/HB)

04 06 06 03 24 004 Sigvaris AG/HB egyszáras harisnyanadrág (méretes) 1 12 950 FIX 10 200 6 2

04 06 06 03 24 009 Gloria AG/HB egyszáras harisnyanadrág (méretes) 25-32 Hgmm 1 13 090 FIX 10 200 6 2

04 06 06 03 27 Harisnyanadrág standard (AM)

04 06 06 03 27 003 Venosan AM harisnyanadrág (standard) 1 12 400 FIX 4 590 6 2

04 06 06 03 27 004 Sigvaris AM harisnyanadrág (standard) 1 13 000 FIX 4 590 6 2

04 06 06 03 27 005 Medi AM harisnyanadrág (standard) 1 12 400 FIX 4 590 6 2

04 06 06 03 27 009 Veni Dur AM harisnyanadrág (standard) 1 8 160 FIX 4 590 6 2

04 06 06 03 27 010 Doktus AM harisnyanadrág (standard) 1 8 160 FIX 4 590 6 2

04 06 06 03 27 019 Legline 30 AM harisnyanadrág (standard) 1 7 737 FIX 4 590 6 2

Jelen határozatot fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánítom.

A határozattal szemben annak közlésétõl számított 15 napon belül az Egészségbiztosítási Felügyelethez címzett, de az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz be-
nyújtott fellebbezéssel lehet élni.
A határozat elleni fellebbezés illetéke termékenként 5000 Ft, azaz ötezer forint, amelyet az eljárás megindításakor az eljárást kezdeményezõ iraton illetékbélyeggel
kell megfizetni.

Tájékoztatom, hogy a I., III., IV., VI., IX. pontokban szereplõ gyógyászati segédeszközökre vonatkozó adatok a 2007. 07. 31-én érvényes támogatási lista szerinti
állapotot tükrözik.

Budapest, 2007. 08. 02.
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TANULMÁNYI VERSENYEK

A Technikatanárok Országos Egyesületének
versenyfelhívása

A Technikatanárok Országos Egyesülete a társszerve-
zetekkel közösen a következõ két országos versenyt hirde-
ti meg a 2007/2008-as tanévben az általános iskola 7., 8.
évfolyamán tanuló gyermekek számára.

A versenyek célja:
Az elmúlt versenyek tapasztalatai alapján biztosítani a

téma iránt érdeklõdõ tanulók részére, hogy a mûveltségte-
rülethez tartozó ismeretek felhasználásával, alkalmazni tu-
dásával számot adjanak a környezettudatos magatartási
formákról, a fenntartható fejlõdés érdekében tett cseleke-
deteikrõl, tervezõ-, alkotótevékenységekrõl, a kivitelezés-
hez szükséges eszközök használatáról.

A versenyek közös jellemzõi:
Mindkét verseny felmenõrendszerû, melyre a megyei és

a budapesti fordulók gyõztes csapatait (19 megye, 2 fõvá-
rosi), valamint az elõzõ évben vándorserleget õrzõ csapa-
tot várjuk.

A csapatok háromfõsek lehetnek, általános iskola 7. és
8. osztályának megfelelõ életkorúak.

A felkészüléshez a forgalomban lévõ tankönyveket és a
témához illeszkedõ szakirodalmat javasoljuk.

A feladatok egyéni elméleti és csapatszinten megvaló-
sítható gyakorlati jellegûek lesznek a hagyománynak meg-
felelõen.

A nevezési díj csapatonként 10 000 Ft, mely az étkezést,
szállást és a versenyen való részvétel költségeihez való
hozzájárulást tartalmazza.

1. IX. Országos Technikaverseny

A verseny meghirdetõje: Technikatanárok Országos
Egyesülete és Gyõr-Szabadhegyi Közoktatási Központ.

A verseny témája: A szállítás gépei az õskortól nap-
jainkig.

Az emberréválás folyamán az anyagok mozgatása, azok
minél kényelmesebb, gazdaságosabb eljuttatása egyik
helyrõl a másikra, mindig foglalkoztatta az embert. Az
egyszerû csuszkától az automatizált szerkezetû gépekig
sokféle szállítóeszközt készítettek elõdeink, és ki tudja,
mit hoz még a jövõ?

A tanulókat e gondolatok jegyében készítsék a verse-
nyekre. Gyûjtsenek adatokat jelentõs technikatörténeti
eseményekrõl, feltalálókról a szállítás témakörében. Gya-

korolják az anyagmegmunkáló mûveleteket, szereléseket,
a modellkészítést.

A verseny fordulói és nevezési határidõk:

– iskolai fordulók 2008. január 31-ig, innen nevezés a
(fõvárosi) megyei fordulóra,

– megyei, fõvárosi fordulók 2008. március 15-ig, innen
nevezés a Megyei Pedagógiai Intézeteken keresztül az or-
szágos döntõre 2008. március 30-ig,

– országos döntõ: Gyõr-Szabadhegyi Közoktatási Köz-
pont, 9028 Gyõr-Szabadhegy, Kolini út 2–4., idõpontja:
2008. április utolsó hete.

A versennyel kapcsolatos információ kérhetõ Vas Lász-
lóné, Gyõr-Szabadhegyi Közoktatási Központ. Telefon:
(96) 447-480, (20) 209-6567. E-mail: vas.laszlone@free-
mail.hu.

2. VII. Országos Életvitel és Gyakorlati Ismeretek
Verseny

A verseny meghirdetõje: Technikatanárok Országos
Egyesülete és ÁMK Deák Ferenc Általános Iskola, Sajó-
bábony.

Téma: A környezettudatos életvitel múltja, jelen és jö-
võje a háztartásokban.

A lelkileg és testileg egészséges, gondolkodásában
kreatív, vállalkozó szellemében bátor, kiegyensúlyozott
gyermekek és felnõttek élettere a boldog család. Vala-
mennyi családnak fontos a közvetlen környezete és háztar-
tása.

A tanulók kutassák fel közvetlen környezetükben a ház-
tartási munkák sokféleségét, szokásrendszerét nagyszü-
leiktõl napjainkig, különös tekintettel a környezetvéde-
lemre és a gazdaságosságra. Tervezzenek környezetkímé-
lõ, energiatakarékos életviteli sémákat, háztartási gépeket.

A verseny fordulói:

– iskolai fordulók 2008. január 31-ig, innen nevezés a
(fõvárosi) megyei fordulóra,

– megyei, fõvárosi fordulók 2008. március 15-ig, innen
nevezés a Megyei Pedagógiai Intézeteken keresztül az or-
szágos döntõre 2008. március 30-ig,

– országos döntõ: ÁMK Deák Ferenc Általános Iskolá-
ja, 3792 Sajóbábony, Iskola tér 1. A nevezéseket erre a
címre kell küldeni! Országos döntõ idõpontja: 2008. május
hónapban.
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A versennyel kapcsolatos információ kérhetõ Szokolyi
Piroska, ÁMK Deák Ferenc Általános Iskolája, 3792 Sajó-
bábony, Iskola tér 1. Telefon: (46) 449-494, (30)
981-7848. E-mail: pszokolyi@freemail.hu.

Sulák Istvánné s. k.,
TOE-titkár

A Magyar Gyorsírók és Gépírók
Országos Szövetségének versenyfelhívása

A Magyar Gyorsírók és Gépírók Szövetsége a
2007–2008. tanévben a következõ szakmai – gyorsíró-,
gépíró-, szövegszerkesztõ – versenyeket rendezi meg.

Országos verseny
Gyorsírás B–C–D kategória, gépírás, szövegszerkesztés

I. forduló 2007. október 11–20.

Gyorsírás A–B–C–D kategória, gépírás, szövegszer-
kesztés II. forduló (döntõ): 2007. november 24., Budapest

Eredményhirdetés: 2007. december 8.

Bajnokság
Gyorsírás A–B–C kategória, gépírás, szövegszerkesztés

2008. február 23., Budapest.
Eredményhirdetés: 2008. március 8.

Teöreök Aladár tanulói verseny
Gyorsírás B–C–D kategória, gépírás, szövegszerkesztés

I. forduló 2008. április 18–25.
II. forduló (döntõ) 2008. május 24.
Eredményhirdetés 2008. június 6.

Nevezési díj versenyszámonként 20 év alatti verseny-
zõknek 400 Ft, 20 év felettieknek 600 Ft, részletes ver-
senykiírás és nevezési lap letölthetõ a www.magyosz.hu
címen vagy kérhetõ a szövetség telefonszámán:
(1) 268-0236.

Magyar Gyorsírók és Gépírók
Országos Szövetsége
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2007. augusztus 29.–szeptember 4.)

(Azok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezõgazdasági ügyek napi intézésére
vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és elõtte csillag szerepel.)

A közösségi jogi aktusok világhálón (interneten) való térítésmentes elérhetõsége:
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=hu

223. 50. évfolyam L 223. szám (2007. augusztus 29.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele köte-
lezõ

RENDELETEK

* A Bizottság 994/2007/EK rendelete (2007. augusztus 28.) a Kínai Népköztársaságból,
Egyiptomból, Kazahsztánból, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból és Oroszország-
ból származó ferroszilícium importjára alkalmazandó ideiglenes dömpingellenes vám kive-
tésérõl

224. 50. évfolyam L 224. szám (2007. augusztus 29.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kö-
telezõ

RENDELETEK

A Bizottság 995/2007/EK rendelete (2007. augusztus 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 996/2007/EK rendelete (2007. augusztus 28.) az Oszáma bin Ladennel, az
al-Kaida-hálózattal és a talibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetek-
kel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetésérõl, valamint a 467/2001/EK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 84. alka-
lommal történõ módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2007/592/EK:

* A Bizottság határozata (2007. augusztus 24.) a 2006/656/EK határozatnak a trópusi díszha-
lak Közösségbe irányuló behozatalára engedéllyel rendelkezõ területek jegyzékének tekin-
tetében történõ módosításáról [az értesítés a C(2007) 3960. számú dokumentummal tör-
tént]1

1 EGT-vonatkozású szöveg
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225. 50. évfolyam L 225. szám (2007. augusztus 29.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele köte-
lezõ

BELSÕ ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYZATOK

* Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének eljárási szabályzata (2007. július 25.)

226. 50. évfolyam L 226. szám (2007. augusztus 30.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele köte-
lezõ

RENDELETEK

A Bizottság 997/2007/EK rendelete (2007. augusztus 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 998/2007/EK rendelete (2007. augusztus 28.) a Franciaország lobogója alatt
közlekedõ hajók számára az ICES I és II övezet norvég vizein a közönséges tõkehalra irá-
nyuló halászat tilalmáról

* A Bizottság 999/2007/EK rendelete (2007. augusztus 28.) az Olaszország lobogója alatt köz-
lekedõ hajók számára az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45°-ától keletre és a Földkö-
zi-tengeren a kékúszójú tonhalra irányuló halászat tilalmáról

* A Bizottság 1000/2007/EK rendelete (2007. augusztus 29.) a bizalmas adatokhoz való tudo-
mányos célú hozzáférés tekintetében a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi
rendelet végrehajtásáról szóló 831/2002/EK rendelet módosításáról1

* A Bizottság 1001/2007/EK rendelete (2007. augusztus 29.) a 800/1999/EK és a 2090/2002/EK
rendeletnek a mezõgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítés terén végzett el-
lenõrzések tekintetében történõ módosításáról

* A Bizottság 1002/2007/EK rendelete (2007. augusztus 29.) az Egyiptomból származó és on-
nan érkezõ rizs közösségi behozataláról szóló 2184/96/EK tanácsi rendelet alkalmazására
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

IRÁNYELVEK

* A Bizottság 2007/53/EK irányelve (2007. augusztus 29.) a kozmetikai termékekrõl szóló
76/768/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének a mûszaki fejlõdéshez történõ hozzáigazítá-
sa céljából való módosításáról1

* A Bizottság 2007/54/EK irányelve (2007. augusztus 29.) a kozmetikai termékekrõl szóló
76/768/EGK tanácsi irányelv II. és III. mellékletének a mûszaki fejlõdéshez történõ hozzá-
igazítása céljából való módosításáról1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2007/593/EK:

* A Bizottság határozata (2007. augusztus 27.) a 41/2007/EK tanácsi rendelet IIA. mellékleté-
vel összhangban Írország és az Egyesült Királyság számára a továbbfejlesztett adatszolgál-
tatással kapcsolatos kísérleti projekt kapcsán tengeren eltölthetõ többletnapok biztosításá-
ról (az értesítés a C(2007) 3983. számú dokumentummal történt)

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* Az Eurojust költségvetési szabályzata

1 EGT-vonatkozású szöveg
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227. 50. évfolyam L 227. szám (2007. augusztus 31.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele köte-
lezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1003/2007/EK rendelete (2007. augusztus 30.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
lépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 1004/2007/EK rendelete (2007. augusztus 30.) a további feldolgozás nélkül exportált
fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

A Bizottság 1005/2007/EK rendelete (2007. augusztus 30.) a további feldolgozás nélkül exportált
szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

A Bizottság 1006/2007/EK rendelete (2007. augusztus 30.) a 900/2007/EK rendelet által elõírt fo-
lyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés
rögzítésérõl

A Bizottság 1007/2007/EK rendelete (2007. augusztus 30.) a 38/2007/EK rendelet által elõírt folya-
matos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzí-
tésérõl

A Bizottság 1008/2007/EK rendelete (2007. augusztus 30.) a gabonaalapú keveréktakarmányok
export-visszatérítéseinek rögzítésérõl

A Bizottság 1009/2007/EK rendelete (2007. augusztus 30.) a gabonaágazatban alkalmazandó ter-
melési visszatérítések rögzítésérõl

A Bizottság 1010/2007/EK rendelete (2007. augusztus 30.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából
vagy rozsból készült dara és durva õrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítésérõl

A Bizottság 1011/2007/EK rendelete (2007. augusztus 30.) a gabonafélékre járó visszatérítésre al-
kalmazandó korrekciós tényezõ rögzítésérõl

A Bizottság 1012/2007/EK rendelete (2007. augusztus 30.) a maláta exportjára adható visszatéríté-
sek rögzítésérõl

A Bizottság 1013/2007/EK rendelete (2007. augusztus 30.) a malátára járó visszatérítésre alkalma-
zandó korrekciós tényezõ rögzítésérõl

A Bizottság 1014/2007/EK rendelete (2007. augusztus 30.) a gabonaágazat termékeire és a rizsre a
közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítésérõl

A Bizottság 1015/2007/EK rendelete (2007. augusztus 30.) a Szerzõdés I. mellékletében nem sze-
replõ áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítésérõl

A Bizottság 1016/2007/EK rendelete (2007. augusztus 30.) a cukorágazatba tartozó, a Szerzõdés
I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérí-
tési ráta rögzítésérõl

* A Bizottság 1017/2007/EK rendelete (2007. augusztus 30.) egy elnevezésnek az oltalom alatt
álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzésérõl [Arancia
del Gargano (OFJ)]

* A Bizottság 1018/2007/EK rendelete (2007. augusztus 30.) egy elnevezésnek az oltalom alatt
álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzésérõl [Lomnic-
ké suchary (OFJ)]

* A Bizottság 1019/2007/EK rendelete (2007. augusztus 30.) a Németország lobogója alatt
közlekedõ hajók számára az ICES IV övezet norvég vizein a norvég menyhalra irányuló ha-
lászat tilalmáról
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2007/594/EK:

* A Bizottság határozata (2007. augusztus 29.) bizonyos közegészségügyi követelmények fi-
gyelembevétele érdekében a baromfi és keltetõtojás Közösségen belüli kereskedelmében
használatos állatorvosi bizonyítványminták tekintetében a 90/539/EGK tanácsi irányelv
IV. mellékletének módosításáról [az értesítés a C(2007) 3999. számú dokumentummal tör-
tént]1

Helyesbítések

* Helyesbítés a szudáni Darfur térségében zajló konfliktusban a békefolyamatot akadályozó
és a nemzetközi jogot sértõ cselekményt elkövetõ egyes személyekkel szemben meghatáro-
zott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetésérõl szóló 1184/2005/EK tanácsi rendelet mó-
dosításáról szóló, 2007. augusztus 17-i 970/2007/EK bizottsági rendelethez (HL L 215.,
2007. 8. 18.)

228. 50. évfolyam L 228. szám (2007. augusztus 31.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

KÖLTSÉGVETÉSEK

2007/573/EC:

* Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadása-
inak mérlegkimutatása a 2007-es költségvetési évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módo-
sítás (2007/573/EK)

2007/574/EC:

* Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadása-
inak mérlegkimutatása a 2007-es költségvetési évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módo-
sítás (2007/574/EK)

2007/575/EC:

* Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a
2007. évi tevékenységre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás (2007/575/EK)

2007/576/EC:

* Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2007-es
pénzügyi évre – 1. sz. költségvetés-módosítás (2007/576/EK)

2007/577/EC:

* A Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimu-
tatása a 2007. költségvetési évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás (2007/577/EK)

2007/578/EC:

* Az Európai GNSS Ellenõrzési Hatóság (GSA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatá-
sa a 2007. költségvetési évre vonatkozóan (2007/578/EK)

2007/579/EC:

* Az Európai Rendõr Akadémia bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. költ-
ségvetési évre vonatkozóan (2007/579/EK)

1 EGT-vonatkozású szöveg
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229. 50. évfolyam L 229. szám (2007. augusztus 31.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2007/589/EK:

* A Bizottság határozata (2007. július 18.) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irány-
elv alapján az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és jelentésére
vonatkozó iránymutatások létrehozásáról [az értesítés a C(2007) 3416. számú dokumen-
tummal történt]1

230. 50. évfolyam L 230. szám (2007. szeptember 1.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele köte-
lezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1020/2007/EK rendelete (2007. augusztus 31.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
lépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 1021/2007/EK rendelete (2007. augusztus 31.) a gabonaágazatban 2007. szeptember
1-jétõl alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

* A Bizottság 1022/2007/EK rendelete (2007. augusztus 31.) az egyes GATT-kontingensek
alapján 2008-ban az Amerikai Egyesült Államokba exportálandó sajtokra vonatkozó kivi-
teli engedélyek odaítélésére vonatkozó eljárás megnyitásáról, illetve a tejre és tejtermékre
vonatkozó kiviteli engedélyek és export-visszatérítések tekintetében az 1255/1999/EK taná-
csi rendelet alkalmazására vonatkozó különleges részletes szabályok megállapításáról szóló
1282/2006/EK rendelettõl való eltérésrõl

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2007/595/EK:

* A Bizottság határozata (2007. május 22.) egy vállalati összefonódásnak a közös piaccal és
az EGT-megállapodás mûködésével összeférhetõnek nyilvánításáról (Ügyszám: COMP/
M.4404 – UNIVERSAL/BMG MUSIC PUBLISHING) [az értesítés a C(2007) 2160. számú
dokumentummal történt]

2007/596/EK:

* Az EK–Svájc Vegyes Bizottság 3/2007 határozata (2007. augusztus 23.) a 2. jegyzõkönyv III.
és IVb. táblázatának helyettesítésérõl

2007/597/EK:

* A Bizottság határozata (2007. augusztus 27.) a guazatin-triacetátnak a biocid termékek for-
galomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., IA. vagy IB.
mellékletébe történõ fel nem vételérõl [az értesítés a C(2007) 3979. számú dokumentummal
történt]1

1 EGT-vonatkozású szöveg
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2007/598/EK:

* A Bizottság határozata (2007. augusztus 28.) a tagállamokban állatkertekben és engedélye-
zett szervezeteknél, intézményekben vagy központokban tartott madarak körében a magas
patogenitású madárinfluenza elterjedésének megelõzésével kapcsolatos intézkedésekrõl
[az értesítés a C(2007) 3987. számú dokumentummal történt]1

Helyesbítések

* Helyesbítés az intervenciós hivatalok birtokában lévõ gabonafélék értékesítési eljárásának
és feltételeinek megállapításáról szóló 2131/93/EGK bizottsági rendelethez (HL L 191.,
1993. 7. 31.) (Magyar nyelvû különkiadás 3. fejezet, 14. kötet, 360. o.)

231. 50. évfolyam L 231. szám (2007. szeptember 4.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele köte-
lezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1023/2007/EK rendelete (2007. szeptember 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
lépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1024/2007/EK rendelete (2007. szeptember 3.) az Amerikai Egyesült Államok-
ból származó egyes termékek behozatalára vonatkozó kiegészítõ vámok megállapításáról
szóló 673/2005/EK tanácsi rendelet I. és II. mellékletének felváltásáról szóló 409/2007/EK
rendelet módosításáról

* A Bizottság 1025/2007/EK rendelete (2007. szeptember 3.) az Oszáma bin Ládennel, az
al-Kaida hálózattal és a tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetek-
kel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetésérõl, valamint a 467/2001/EK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 85. alka-
lommal történõ módosításáról

232. 50. évfolyam L 232. szám (2007. szeptember 4.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele köte-
lezõ

BELSÕ ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYZATOK

* Az Európai Közösségek Elsõfokú Bírósága hivatalvezetõjének szóló szolgálati utasítások
(2007. július 5.)

* Gyakorlati útmutató a felek részére

1 EGT-vonatkozású szöveg
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CÉGHIRDETMÉNYEK

Felhívás vagyon értékesítésére

Az YPLON Vagyonkezelõ, Felszámoló és Pénzügyi Ta-
nácsadó Kft. (Cg.: [01 09 461424]; 1025 Budapest, Csévi
u. 11/B) mint a TESZIKER Tetõfedõ- Szigetelõ és Ke-
reskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.: [09 09 000707]; 4024 Debre-
cen, Vígkedvû Mihály u. 53.) Hajdú-Bihar Megyei Bíró-
ság által kijelölt felszámolója (továbbiakban: felszámoló)

nyilvános pályázat

keretében értékesíti az adós alábbi ingatlanát:
Debrecen külterület 01735/2. hrsz. alatt fekvõ kivett ta-

nya területtel 1123 m2 megjelöléssel, valamint 5-ös minõ-
ségi osztályú szántó 1754 m2 területtel 3,19 AK értéken
nyilvántartva (1/1 tulajdoni hányadú, 2877 m2 Debre-
cen-Nagycsere).

Irányár: 600 000 Ft.
Bánatpénz összege: 60 000 Ft.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A pályázó adatait (név, cím, eredeti 30 napnál nem

régebbi cégkivonat, eredeti aláírási címpéldány, adó-
szám).

2. A felajánlott vételárat, a fizetés módját.
3. Az ajánlat érvényességi idejét, határidejét.
4. A pályázó köteles a bánatpénzt a TESZIKER Kft.

„f. a.” házipénztárába befizetni, az YPLON Kft. székhe-
lyén.

A befizetés igazolását a pályázati anyaghoz mellékelni
kell.

A eszközök megtekintésére a 200-5464-es telefonszá-
mon elõzetesen egyeztetett idõpontban van lehetõség.

A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért kelléksza-
vatosságot a felszámoló nem vállal.

A beszámítás lehetõségét a törvény kizárja.
A pályázatban minimum 60 napos ajánlati kötöttséget

kell vállalni.
Az ajánlatot zárt borítékban személyesen kérjük eljut-

tatni a felszámoló székhelyére (a postai úton való kézbesí-
tést, annak kockázata miatt kizárjuk).

Az ajánlatok benyújtásnak idõpontja: legkésõbb a jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétélelétõl (2007.
szeptember 6.) számított 15. nap, 12 óra (munkanapokon
10–14 óráig).

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvé-
telérõl elismervényt állít ki.

A felszámoló fenntartja a jogot arra, hogy a nyilvános
értékesítést megfelelõ ajánlat hiányában érvénytelennek
nyilvánítsa.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.

A benyújtási határidõt követõ 10 napon belül a felszá-
moló az ajánlatokat értékeli. Több azonos értékû ajánlat

esetén a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgya-
lást tart.

Az esetleges elõvásárlásra jogosultak ezen jogukat a pá-
lyázat keretében gyakorolhatják.

Az ajánlatok értékelésérõl a felszámoló a pályázókat
írásban értesíti.

További információk telefonon Varga Balázs felszámo-
lóbiztostól kérhetõk a 200-5464-es telefonszámon.

Az EC-CONT Gazdaság-Ellenõrzõ és Vagyonértékelõ
Kft. (cégjegyzékszám: [01 09 712191]; székhely: 1064
Budapest, Rózsa u. 71.; levelezési cím: 8901 Zalaeger-
szeg, Pf. 514) az ERSZI Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság „f. a.” (Cg.: [20 06 035336]; 8800 Nagy-
kanizsa, Csengery u. 111/C; adószáma: [20218508-2-20])
a Zala Megyei Bíróság 2. Fpk. 20-05-0020169/18. számú
jogerõs végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján kívánja értékesíteni adós gazdálkodó szervezet tulaj-
donát képezõ alábbi vagyontárgyat:

– a Nagykanizsa 3808. hrsz. alatti 2 ha 0787 m2 alapte-
rületû, „telephely” megnevezésû ingatlanban meglévõ
1606/10000 tulajdoni hányadát, amely természetben, 8800
Nagykanizsa, Csengery u. 111/C alatt található.

Irányár: 48 000 000 Ft (negyvennyolcmillió forint),
mely az áfát is tartalmazza.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-
latokat kér benyújtani, melyeket az EC-CONT Kft., 8901
Zalaegerszeg, Pf. 514 címre kér ,,ERSZI Bt. f. a. VÉTELI
AJÁNLAT” megjelöléssel, zárt borítékban személyesen,
vagy postai úton eljuttatni.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvé-
telérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: magánszemély
ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, cí-
mét, az azonosítására alkalmas további adatokat, az aján-
lott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatko-
zatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a
vételár fedezetének igazolását; vállalkozás, illetve társa-
ság ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, székhelyét, az
azonosítására alkalmas további adatokat, hatályos cégki-
vonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ tisztségviselõ(k)
aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt
fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötött-
ség vállalásáról, valamint a vételár fedezetének igazolását.

Az ajánlatok beérkezésének idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2007.
szeptember 6.) számított 15. nap 12 óra.

Az értékesítésre kerülõ ingatlan – idõpont-egyeztetést
követõen – megtekinthetõ. Az értékesítésre kerülõ va-
gyontárggyal kapcsolatos további információ a felszámoló
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szervezet munkatársától, Porkoláb Sándor felszámolóbiz-
tostól a 06 (30) 411-5426-os telefonszámon szerezhetõ be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ 8
napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyújtá-
si határidõt követõ 8 napon belül a felszámoló az ajánlato-
kat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv ké-
szül, melyet az adós bármely hitelezõje megtekinthet.

Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlatok hiányá-
ban eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki.

Megfelelõ pályázatok esetén az ajánlattevõk között
nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek fel-
tételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztve-
võkkel a felszámoló ismerteti.

A felszámoló felhívja az érdekelteket az elõvásárlási
jog gyakorlására.

A Seratus Vagyonértékelõ Zrt. (Cg.: [01 10 041596];
1091 Budapest, Üllõi út 51. I. em) mint a KO-FA START
Erdészeti és Szolgáltató Betéti Társaság (Cg.:
[19 06 506035]; 8413 Eplény, Veszprémi u. 72.; adószám:
[20983567-2-19]) kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a KO-FA START Bt. „f. a.” alábbi követe-
lését:

– Kovács Károly magánszeméllyel szemben fennálló
12 856 743 Ft.

Eladási árat a felszámoló nem határoz meg, tekintettel
arra, hogy a követelést alátámasztó okiratok hiányosak, a
magánszemély elõzetes felmérés alapján vagyonnal nem
rendelkezik, ezért annak behajthatósága kétséges.

A pályázati ajánlatokat kettõs zárt borítékban ,,KO-FA
START Bt. f. a. pályázat” megjelöléssel kell benyújtani,
vagy tértivevénnyel feladni Seratus Zrt. veszprémi irodája
(8200 Veszprém, Rákóczi u. 5. Pf. 218) címére.

A pályázatok benyújtási határideje jelen hirdetmény
Cégközlönyben való közzétételétõl (2007. szeptember 6.)
számított 15. nap 13 óra.

A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó adatait (név, székhely, cégjegyzékszám,

adószám, magánszemélynél személyi adatok közlése),
– a megajánlott nettó vételárat,
– az ajánlattevõ nyilatkozatát arról, hogy vételi ajánla-

tát a benyújtási határidõtõl számított 30 napig fenntartja.
A pályázatok bontására a benyújtási határidõt követõ

8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyúj-
tási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló a pályá-
zatokat értékeli, egyben felszólítja a nyertes ajánlattevõt
az adásvételi szerzõdés megkötésére. A pályázatok elbírá-

lása során a felszámoló elõnyben részesíti azon pályázót,
aki vállalja az azonnali készpénzfizetést. Az elõvásárlásra
jogosultak elõvásárlási szándékukat a pályázat benyújtá-
sának határidejéig írásban jelenthetik be a felszámolónál,
ez után a felszámoló nem veszi figyelembe a jogosultsá-
gukat.

A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról dönt-
sön,

– a megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában
legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázók között nyilvános ár-
tárgyalást tartson.

Az érvényes pályázat feltétele pályázat esetén
– 50 000 Ft (ötvenezer forint) bánatpénz befizetése a

KO-FA START Bt. „f. a.” pénztárába.
További felvilágosítást nyújt Latorczai János felszámoló

[8200 Veszprém, Rákóczi u. 5.; tel.: 06 (88) 405-380].

A KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Ta-
nácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (cég-
jegyzékszám: [01 10 041640]; 1135 Budapest, Csata
u. 11.; adószám: [10572599-2-41]) mint az
INFRA-START Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (cégjegyzék-
szám: [09 09 003015]; 4025 Debrecen, Hatvan u. 58.;
adószám: [11154828-2-09]) Hajdú-Bihar Megyei Bíró-
ság 2. Fpk. 09-05-000849. számú határozatával kijelölt
felszámolója megbízásából, Vancsa Mária (4024 Debre-
cen, Piac u. 56. fszt. 1.) helyi felszámolóbiztos

pályázat

útján hirdeti meg a felszámolási eljárás alatt álló gazdálko-
dó szervezet alábbi részesedéseit:

1. Magyar Aszfaltalapanyaggyártó és Bányaipari
Kft.-ben (Cg.: [01 09 715356]; 1192 Budapest, Szondi tér
2. I. 106.) lévõ részesedés.

A kft. törzstõkéje: 200 000 000 Ft.
Értékesítendõ üzletrész névértéke: 50 000 000 Ft.
Irányár: 455 000 000 Ft (négyszázötvenötmillió forint)

összegû vételárért.
2. DVSC FUTBALL Szervezõ Zrt.-ben (Cg.:

[09 10 000319]; 4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5.) lévõ ré-
szesedés.

A társaság törzstõkéje: 46 000 000 Ft.
Az INFRA-START Kft. részesedése 0,52%, azaz

240 000 Ft névértékû befektetett eszközök.
Irányár: 1 800 000 Ft (egymillió-nyolcszázezer forint)

összegû vételárért.
3. INFRA 2000 Ipari és Szolgáltató Kft.-ben (Cg.:

[09 09 003015]; 4025 Debrecen, Hatvan u. 58.) lévõ része-
sedés.
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A társaság törsztõkéje: 3 000 000 Ft. Az INFRA-
START Kft. részesedése 48,33%.

Irányár: 3 000 000 Ft (hárommillió forint) összegû vé-
telárért.

Pályázati ajánlatot lehet tenni egyben, vagy a részesedé-
sek vonatkozásában külön-külön.

A pályázati értékesítésen részt vehet bármely jogi vagy
magánszemély, illetõleg jogi személyiséggel nem rendel-
kezõ gazdasági társaság, egyéni vállalkozó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a vételi ajánlaton túl-
menõen az ajánlattevõ nevét, címét, társaság esetében a
3 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, az aláírásra jogosult
aláírási címpéldányát, valamint a vételár kifizetésének
módját.

A pályázat beadásának további feltétele, hogy a pá-
lyázati felhívásban szereplõ 1-es tétel esetén
10 000 000 Ft összegû bánatpénz, valamint a 2-es tétel
vagy a 3-as tétel eseténben tételenként 500 000 Ft össze-
gû bánatpénz befizetése az INFRA-START Keres-
kedelmi, Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság „f. a.” pénztárába (elõre egyeztetett idõpontban:
4030 Debrecen, Vágóhíd u. 3/A), vagy az
INFRA-START Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” Magyar Külke-
reskedelmi Bank Rt.-nél vezetett 10300002-34606759-
00003285 számú bankszámlájára „Pályázat – 19. Bánat-
pénz” megjelöléssel, legkésõbb a pályázat beadásának
határidejéig, mely befizetés igazolása szükséges.

Az ajánlatokat írásban, egy zárt, név és cégjelzés nélküli
borítékban kell benyújtani „INFRA-START Kft. f. a. Pályá-
zat – 19.” felirattal.

A pályázat beérkezésének utolsó határideje a felszámoló
szervezet 4030 Debrecen, Vágóhíd u. 3/A alatti irodájába:

2007. szeptember 21. 9 óra.

A pályázatbontás ideje: a beérkezés utolsó határidejét
követõ 5 napon belül, közjegyzõ jelenlétében történik.

A felszámoló a pályázatokat a megajánlott vételár nagy-
sága és a fizetési ütemezés figyelembevételével rangso-
rolja.

Az ajánlatok elbírálását követõen, a pályázat eredmé-
nyérõl felszámoló valamennyi pályázót írásban értesíti.

Ha több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozá-
sában legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, a fel-
számoló a pályázók között ártárgyalást tart, amelynek fel-
tételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen közli a fe-
lekkel.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelenné nyilváníthatja.

A pályázati felhívással kapcsolatosan további informá-
ció kérhetõ munkaidõben a 06 (52) 410-736, a 06 (52)
532-359, vagy a 06 (52) 541-102-es telefonszámon.

Az ADÓAKTUÁL Kft. (Cg.: [15 09 060631]; székhelye:
Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20.) mint a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Bíróság 8. Fpk. 15-06-000456/6. szá-
mú végzésével kijelölt MOTA-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.:
[15 09 067107]; 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20.)
gazdálkodó szervezet felszámolója képviseletében eljáró
Hajdu Attila felszámolóbiztos

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja az adós cég tulajdonát képezõ
alábbi vagyonát.

Ingatlanok:
1. Ingatlan címe: Vásárosnamény, belterület 542/6.

hrsz.
Ingatlan megnevezése: kivett major.
Területe: 9882 m2.
Az 1/1 tulajdoni illetõség irányára: 5 000 000 Ft + áfa.
2. Ingatlan címe: Gemzse, külterület 02/12. hrsz.-ú.
Ingatlan megnevezése: major.
Területe: 19 617 m2.
Az 1/1 tulajdoni illetõség irányára: 4 000 000 Ft + áfa.
Pályázati jelentkezés és információgyûjtés:
Az ingatlant elõzetes egyeztetés alapján az érdeklõdõk a

helyszínen tekinthetik meg [telefon: 06 (42) 421-137].
A pályázatokat zárt borítékban a felszámoló, 4400 Nyír-

egyháza, Búza tér 9. szám alatti irodájába kell benyújtani a
jelen pályázat Cégközlönyben való közzétételét (2007.
szeptember 6.) követõ 15. nap 10 óra 30 perc – 11 óra kö-
zötti idõpontban.

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
A pályázatok elbírálásáról szóló döntésrõl a felszámoló-
biztos a döntés meghozatalától számított 10 napon belül
írásban fogja értesíteni a pályázókat. Ártárgyalásra – meg-
felelõ árajánlat esetén – az azonos értékû (árajánlat tekin-
tetében legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázatot benyújtók
között kerül sor, melyrõl a jogosultakat a felszámoló írás-
ban értesíti.

Az elõvásárlásra jogosultak ezen irányú szándékukat – a
pályázat benyújtásának határidejéig – írásban jelenthetik be
a felszámolónak.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– a pályázó (név, képviselõ, cím, telefon-, bankszámla-

szám, gazdasági társaságok esetében képviseleti jogosult-
ságot igazoló hitelesített aláírási címpéldány és 30 napnál
nem régebbi cégkivonat csatolása szükséges), valamint az
ajánlati ár (bruttó), és a fizetési feltételekre vonatkozó nyi-
latkozat egyértelmû meghatározása,

– a megajánlott nettó vételár 10%-ának megfelelõ bá-
natpénz letétbe helyezése a felszámolónál, a házipénztárá-
ba történõ befizetéssel,

– 60 napos ajánlati kötöttség vállalása.
A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy a

nyilvános pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – ered-
ménytelennek nyilvánítsa.
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Érdeklõdni lehet: Hajdu Attila felszámolóbiztosnál
(Nyíregyháza, Búza tér 9.) telefon/fax: 06 (42) 421-137,
valamint a 06 (30) 958-3055-ös telefonszámon.

A TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt.
(Cg.: [01 10 045659]; székhely: 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40.; levelezési cím: 7603 Pécs, Pf. 121) a DIOLÉN
’99 Kft. „f. a.” (Cg.: [20 09 064240]; 8900 Zalaegerszeg,
Zrínyi u. 34.) adós gazdálkodó szervezetnek, a Zala Me-
gyei Bíróság 1. Fpk. 20-07-020160/2. számú végzésével
kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tu-
lajdonát képezõ:

– varrodai késztermékek: különbözõ asztalterítõk, tö-
rülközõk, pólók, egyéb termékek. A részletes lista a felszá-
molónál megtekinthetõ.

Irányár: 600 000 Ft + áfa (hatszázezer forint + áfa).
– Mazda 2500 B 2.5 TD 4 × 4 típusú dízel tehergépjár-

mû (gyártási év: 2002).
Irányár: 3 500 000 Ft + áfa (hárommillió-ötszázezer fo-

rint + áfa).
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-

latokat kér benyújtani, melyeket a TM-LINE Zrt., 7621
Pécs, Felsõmalom u. 25., illetve 7603 Pécs, Pf. 121 címek-
re vár, ,,DIOLÉN ’99 Kft. f. a. vételi ajánlat” megjelölés-
sel, kettõs, zárt borítékban, személyesen vagy postai úton
eljuttatni.

A pályázaton való részvétel feltétele az irányár
5%-ának bánatpénzként történõ befizetése a felszámoló
Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett
12072507-00153815-00100008 számú bankszámlájára,
legkésõbb a pályázat benyújtásának határidejéig és ennek
igazolása a pályázati anyagban. (A közlemény rovatban
kérjük feltüntetni: DIOLÉN ’99 Kft. „f. a.” bánatpénz.)

Az ajánlatoknak tartalmaznia kell: a pályázó nevét,
székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult
vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, a megaján-
lott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatko-
zatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttsé-
get vállal, a vételár fedezetének igazolását.

További információ a felszámoló szervezet munkatár-
sától, dr. Horváth Szilárd felszámolóbiztostól a 06 (30)
660-1662, valamint a 06 (72) 520-627-es telefonszámokon
kapható. A részletes pályázati feltételeket és a vagyontár-
gyak leírását tartalmazó feltételfüzet a felszámoló szerve-
zet budapesti és pécsi irodájában megtekinthetõ, és
6000 Ft bruttó áron megvásárolható.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2007.
szeptember 6.) számított 15. napot követõ elsõ munkanap

12 óra. A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok
átvételérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõen
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyúj-
tási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló az aján-
latokat értékeli.

Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén a felszá-
moló értékesítési versenytárgyalást tart, melynek idejérõl,
helyérõl, szabályairól és a befizetendõ bánatpénz összegé-
rõl a felszámoló az ajánlattevõket írásban értesíti. Azonos
értékû ajánlatnak minõsül, ha a megadott vételárak közötti
eltérés 10%-nál nem nagyobb.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakért a felszámoló
kellékszavatosságot nem vállal, azt a pályázó megtekintett
és megvizsgált állapotban veszi meg. A meghirdetésre ke-
rült vagyontárgyak megtekintésére a felszámolóval elõre
egyeztetett idõpontban kerülhet sor.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyil-
vános értékesítésen) gyakorolhatják.

A REORG Gazdasági és Pénzügyi Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság (Cg.: [01 10 041773]; székhelye: 1116
Budapest, Hengermalom út 1.; a továbbiakban: kiíró) mint
az ENTAZISZ Építési Fõvállalkozó és Kivitelezõ Kor-
látolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.: [01 09 269664];
székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 164.; felszámoló-
biztos: Somogyi Szabolcs) a Fõvárosi Bíróság 9. Fpk.
01-06-003331/9. számú, a Cégközlönyben 2006. novem-
ber 16-án (Cégközlöny 2006. évi 46. száma) közzétett vég-
zése alapján kijelölt felszámolója, az 1997. évi XXVII.
törvénnyel módosított, a Csõdeljárásról, a felszámolási el-
járásról és a végelszámolásról szóló, 1991. évi IL. tv. (a to-
vábbiakban Cstv.) 49. § (1) bekezdése, valamint 49/A. §-a
alapján 5/2007. számú

nyilvános pályázati felhívást

tesz közzé az ENTAZISZ Kft. „f. a.” (a továbbiakban: el-
adó) tulajdonát képezõ, alábbi vagyontárgyak értékesítése
érdekében:

1. A Budakörnyéki Földhivatal által, Telki belterület
912. hrsz. alatt felvett, kivett beépítetlen terület megjelölé-
sû, 1330 m2 alapterületû ingatlan. Az ingatlan irányára
14 166 667 Ft + 2 833 333 Ft áfa, mindösszesen bruttó
17 000 000 Ft (tizenhétmillió forint).

2. A Budakörnyéki Földhivatal által, Telki belterület
911. hrsz. alatt felvett, kivett beépítetlen terület megjelö-
lésû, 1170 m2 alapterületû ingatlan. Az ingatlan irányára
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12 500 000 Ft + 2 500 000 Ft áfa, mindösszesen bruttó
15 000 000 Ft (tizenötmillió forint).

3. Vegyes raktárkészlet, benne építõipari szerszámok
és kisgépek, bontott és új nyílászárók, csempék, padlóla-
pok, építõipari alapanyagok stb. A raktárkészlet irányára
14 166 667 Ft + 2 833 333 Ft áfa, mindösszesen bruttó
17 000 000 Ft (tizenhétmillió forint).

4. Homlokzati állványok (349 db függõleges keret,
274 db korlát, 149 db padló, 18 db ajtós palló, 18 db vágott
palló, 17 db létra, 41 db végkorlát, 10 db állványtoldó,
63 db talp, 27 db állványmagasító, 74 db gráf bilincs, 15 db
bilincs, 42 db szemes-csavar, 53 db kikötõ). Az állványza-
tok irányára 5 500 000 Ft + 1 100 000 Ft áfa, mindösszesen
6 600 000 Ft (hatmillió-hatszázezer forint).

Ajánlatot benyújtani valamennyi vagyontárgyra együt-
tesen, több vagyontárgyra együttesen, illetõleg valamely
vagyontárgyra lehet. A kiíró ajánlattételi felhívása a 3. té-
telként megjelölt vegyes raktárkészlet tulajdonjogának át-
ruházása tekintetében egységes és oszthatatlan. A kiíró a
3. tételként megjelölt vegyes raktárkészletet, mint egysé-
ges vagyont együttesen, egymástól elválaszthatatlanul kí-
vánja átruházni. A kiíró ajánlattételi felhívása az 4. tétel-
ként megjelölt homlokzati állványok tulajdonjogának át-
ruházása tekintetében egységes és oszthatatlan. A kiíró a
4. tételként megjelölt homlokzati állványokat, mint egysé-
ges vagyont együttesen, egymástól elválaszthatatlanul kí-
vánja átruházni, jelen nyilvános pályázati felhívása a 4. té-
tel vonatkozásában egységes és oszthatatlan.

A jelen ajánlattételi felhívás terjedelmi korlátaira tekin-
tettel a kiíró a meghirdetett ingatlanok, a konténerek, illet-
ve vegyes raktárkészlet leírását és jogi helyzetét, valamint
az ajánlattétel és értékelés feltételeit a tájékoztatóban köz-
li, amely a REORG Zrt. székhelyén (1116 Budapest, Hen-
germalom út 1.; Somogyi Szabolcs) munkanapokon 9–15
óráig díjtalanul megtekinthetõ, továbbá megvásárolható.
A tájékoztató vételára 20 000 Ft + áfa.

A vagyontárgyak elõre egyeztetett idõpontban megte-
kinthetõk. Az idõpontot elõre egyeztetni kell a REORG
Zrt. székhelyén (tel.: 206-1525, Somogyi Szabolcs felszá-
molóbiztos). A megtekintésre, illetõleg a pályázattal kap-
csolatos egyéb információ szolgáltatására a kiíró munka-
napokon 9 órától 15 óráig áll rendelkezésre.

A vagyontárgyakra ajánlatot olyan tulajdonszerzési ké-
pességgel rendelkezõ természetes személyek, illetve jog-
képességgel rendelkezõ gazdasági társaságok és egyéb
szervezetek (továbbiakban: ajánlattevõ) tehetnek, akik a
tájékoztatót megvásárolták. Az eladóval szembeni hitele-
zõi követelések vételárba történõ beszámítására nincs le-
hetõség.

Az ajánlatokat

2007. szeptember 24-én 9 és 10 óra között

lehet személyesen benyújtani a REORG Zrt. székhelyén
(1116 Budapest, Hengermalom út 1.). A fenti határidõt kö-

vetõen érkezett ajánlatok pályázati elbírálására nem kerül
sor. Az ajánlatokat zárt, (cég)jelzés nélküli borítékban, a
vagyontárgyakra vonatkozó ,,ENTAZISZ Kft. f. a.
5/2007. ajánlat” megjelöléssel kérjük eljuttatni.

Az ajánlattevõnek az ajánlat tárgyát képezõ vagyon-
tárgy(ak) bruttó irányára 10%-ának megfelelõ összegû
ajánlati biztosítékot (forintban), átutalással „ENTAZISZ
Kft. f. a. – 5/2007. pályázat – ajánlati biztosíték” közle-
ménnyel az ENTAZISZ Kft. „f. a.” ERSTE Bank Rt.-nél
vezetett 11600006-00000000-21508156 számú számláján
letétbe kell helyeznie oly módon, hogy az összeg legké-
sõbb 2007. szeptember 21-ével jóváírásra kerüljön.

Az ajánlatokat a kiíró bizalmasan kezeli, azok bontása
2007. szeptember 24-én 10 órakor, közjegyzõ jelenlétében
történik, továbbá azokat a kiíró csak az ajánlattevõ hozzá-
járulása esetén hozza nyilvánosságra.

A beérkezett ajánlatokat a kíiró értékeli, és vevõkijelö-
lés útján dönt az ajánlatok elfogadásáról. Ajánlat egy va-
gyontárgyra, több vagyontárgyra vagy valamennyi va-
gyontárgyra együttesen is benyújtható. A kiíró az adott va-
gyontárgy tekintetében azt az ajánlatot minõsíti elõnyö-
sebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv.
49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelõ, azonos
értékû (a bruttó vételár vonatkozásában legfeljebb
10%-kal eltérõ) ajánlat esetén 2007. szeptember 24-én
11 órakor a kiíró székhelyén (1116 Budapest, Hengerma-
lom út 1.) ártárgyalásra kerül sor. Az elõvásárlásra jogo-
sultak elõvásárlási jogukat a pályázatbontást követõen (az
ártárgyalás idõpontjában) a helyszínen, illetve az ártárgya-
láson történõ személyes megjelenés alkalmával tett nyilat-
kozattal és az elõvásárlási jogosultság igazolásával gyako-
rolhatják.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ártárgyalást,
pályázatot annak sikertelensége esetén bármelyik szaka-
szában, bármely vagyontárgy tekintetében eredménytelen-
nek nyilvánítsa és lezárja. Ezen jogcímen sem a kiíróval,
sem annak felszámolójával szemben semmilyen jogcímen
igény nem érvényesíthetõ.

A KELET-HOLDING Gazdasági Tanácsadó és Keres-
kedelmi ZRt. (Cg.: [01 10 044406]; 1054 Budapest, Hon-
véd u. 8.) mint a BORSI Húsipari Termelõ és Szolgálta-
tó Zrt. „f. a.” (Cg.: [10 10 020230]; 3200 Gyöngyös,
Szurdokpart út 1.) felszámolója (továbbiakban kiíró)

nyilvános pályázatot

ír ki a társaság tulajdonában lévõ húsipari gépek, berende-
zések és egyéb tárgyi eszközök átruházására.

A meghirdetett vagyonelemek megtekinthetõk a
BORSI Húsipari Zrt. „f. a.” telephelyén (Miskolc, Fonoda
u. 25.) bejelentkezés alapján [Szõnyi András; tel.: 06 (20)
528-3811], ahol az értékesítendõ vagyonelemek jegyzéke
is átvehetõ.
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Ajánlatot a gépek, berendezések, eszközök megvételére
külön-külön, azok csoportjaira, vagy egyben az egészre le-
het tenni, de tételes ármeghatározással. Azonos ajánlat
esetén elõnyt élvez az a pályázó, amelynek vételi szándéka
több vagyonelemre terjed ki.

Az összes vagyonelem eladási irányára: nettó
78 000 000 Ft (hetvennyolcmillió forint).

A pályázat benyújtásának
helye: BORSI Húsipari Zrt. „f. a.” székhelye (3200

Gyöngyös, Szurdokpart út 1.),
módja: írásban, magyar nyelven, két példányban az ere-

deti megjelölésével, név nélküli zárt borítékban, a boríté-
kon ,,BORSI” jelzéssel,

ideje:

2007. szeptember 26. 8–10 óra között.

Az ajánlatok bontására 2007. szeptember 26-án 10 óra-
kor kerül sor, közjegyzõ jelenlétében.

A nyilvános eredményhirdetésre 2007. szeptember
26-án 11 órától kerül a BORSI Húsipari Zrt. „f. a.” székhe-
lyén (3200 Gyöngyös, Szurdokpart u. 1., 283. sz. helyi-
ség).

A közel azonos ajánlatot tevõk között árversenyre, illet-
ve a vonatkozó törvényben biztosított elõvételi jog gya-
korlására a nyilvános eredményhirdetésen kerül sor.

A pályázaton az vehet részt, aki az általa megvenni kí-
vánt vagyonelemek irányárának 10%-át készpénzben befi-
zeti a pályázat benyújtásával egy idõben a kiírónak. A bá-
natpénz pályázatnyerés esetén beszámít a vételárba. Eluta-
sítás esetén az eredményhirdetés után a vesztes pályázó
visszakapja a befizetett bánatpénzt.

Az eredményes ajánlattétel feltételei:
– pályázati feltételeket elvállaló nyilatkozat,
– titoktartási nyilatkozat,
– pályázó fõbb adatainak bemutatása,
– ajánlott bruttó vételár,
– fizetési mód és feltételek egyértelmû meghatározása,
– vételár fedezetének igazolása (banki fedezetigazolás,

ügyvédi letét),
– a vásárolandó vagyonelemek irányára 10%-ának be-

fizetése bánatpénzként,
– legalább 60 (hatvan) nap ajánlati kötöttség.
A kiíró – megfelelõ ajánlat hiányában – a pályázatot

eredménytelennek ítélheti. Megfelelõ, 10%-on belüli azo-
nos ajánlat esetén a kiíró nyilvános ártárgyalás alapján vá-
lasztja ki a vételi jogosultat a nyilvános eredményhirdetés
idején és helyén.

Az elõvásárlási jogosultak a jogukat a nyilvános ered-
ményhirdetésen gyakorolhatják oly módon, hogy a végle-
gesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról
nyilatkozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlásának
szándékát a pályázatok benyújtási határidejéig írásban be
kell jelenteni a kiírónak.

Vételi jogosultság esetén, a vételár befizetését követõ
15 napon belül el kell szállítani – egyeztetett idõpontban –
a megvásárolt vagyonelemeket.

Az elszállítással összefüggõ költségek a vevõt terhelik.
Ha a megvásárolt vagyonelemek 15 napon belül nem

kerülnek elszállításra, a kiíró tárolási díjat számol fel.
A fizetési határidõ a számla kiállításától számított 8 nap.
A pályázati felhívást a kiíró minden indoklás nélkül, az

ajánlatok bontását megelõzõen visszavonhatja.
A pályázattal kapcsolatos információt Sámoly György

felszámolóbiztos nyújt a 06 (30) 949-4596-os telefonszá-
mon.

Az EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 269955]; 1054 Budapest, Honvéd u. 8. I. 2.) mint a
Fõvárosi Bíróság 4. Fpk. 01-06-003017/8. számú vég-
zésben kijelölt IDO-Nemzetközi Latin Amerikai és
Sport Fejlesztési Iroda Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 677286];
1119 Budapest, Fehérvári út 10/A; adószáma:
[11798040-2-43]) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja az alábbi vagyontárgyakat:

1. 6 db KAEV típusú varrógép, 1 tûzõgép, 1 gépasztal,
1 db szalagvezetõ, mindösszesen 300 000 Ft becsértéken.

2. Különféle méretû kész, illetve félkész hótaposó csiz-
ma és gumicsizma (gyerekméretûek) kb. 300 db, mind-
összesen 500 000 Ft becsértéken.

3. DGM bukósisak többféle méretben, kb. 400 db,
mindösszesen 900 000 Ft becsértéken.

4. Gyermekcsizma készítéséhez használt cipõ alsó- és
felsõrészek, mindösszesen 2 000 000 Ft becsértéken.

5. Szintetikus bélésanyag 2 000 000 Ft becsértéken.

6. Egyéb gyerekcipõ készítéséhez szükséges alapanyag
1 000 000 Ft.

A meghirdetet vagyontárgyak elõzetesen egyeztetett
idõpontban megtekinthetõek. Pályázatokat a felszámoló
postacímére (1396 Budapest 62, Pf. 464), vagy személye-
sen az EXEREM Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
I. emeleten lévõ irodájában kell benyújtani a Cégközlöny-
ben való közzétételtõl (2007. szeptember 6.) számított 15.
nap 12 óráig. A pályázati borítékra kérjük ráírni: ,,IDO Pá-
lyázat” jeligét. A pályázat bontására a pályázati határidõ
lejáratát követõ 15 napon belül közjegyzõ jelenlétében ke-
rül sor. A pályázat elbírálása és a pályázók értesítése a pá-
lyázat bontását követõ 15 napon belül történik meg. Elõvé-
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teli jogosultak e pályázat keretében gyakorolhatják elõvé-
teli jogukat bejelentkezésük után a kialakult vételár isme-
retében tett felhívást követõen.

A pályázaton az vehet részt:
– aki a „IDO-Nemzetközi Kft. bánatpénz” közle-

ménnyel, a megjelölt összegû bánatpénzt, az EXEREM
Kft. Citibank Rt.-nél vezetett 10800014-60000006-
10175082 számú számlára, a banki átutalási napokat is fi-
gyelembe véve befizette úgy, hogy az legkésõbb a pályá-
zati határidõ lejártakor minden kétséget kizáróan igazolva
legyen. A bánatpénz a felszámolás alatt álló társaság pénz-
tárába (EXEREM Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
I. em.) készpénzben is befizethetõ,

– aki legalább 60 napi ajánlati kötöttséget, és
– a kialakult vételár megfizetésére 8 banki napon belüli

teljesítést vállal,
– céges pályázók esetén 30 napnál nem régebbi cégki-

vonat és aláírási címpéldány másolatának benyújtása
szükséges.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az aján-
lattevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, amely-
nek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a
résztvevõkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló fenn-
tartja magának a jogot, hogy a felszámolási folyamat vál-
tozásának tükrében jelen pályázatot részben vagy egész-
ben az eljárás bármely szakaszában visszavonja. A pályá-
zattal kapcsolatban további részletes információkat Szarka
Norbert felszámolóbiztos ad a 312-1265-ös telefon-
számon.

A VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság (cégjegyzékszám:
[01 10 044074]; székhely: 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. 7–8.; levelezési cím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 235), az
Astroflex Szigeteléstechnikai Betéti Társaság „f. a.”
(Cg.: [18 06 105360]; 9821 Gyõrvár, Balogh Ádám
u. 84.; adószáma: [21924055-2-18]), Vas Megyei Bíró-
ság 5. Fpk. 18-05-000150/6. számú jogerõs végzésével
kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján egyben kívánja értékesíteni adós gazdálkodó szerve-
zet tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyakat:

– Fiat Ducato típusú, 1989 évjáratú tehergépjármû
rendkívül rossz, üzemképtelen, mozgásképtelen állapot-
ban.

– CANON MP1550 típusú fénymásoló készülék.
– HILTI ST1800 típusú csavarbehajtó, erõsen használt

állapotban.

– HILTI TE76 típusú vésõkalapács, erõsen használt ál-
lapotban.

– WWS140 típusú hegesztõgép, erõsen használt álla-
potban.

– Asztali számítógép-konfiguráció.
Irányár: 350 000 Ft + áfa (háromszázötvenezer forint +

áfa).
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-

latokat kér benyújtani, melyeket a VECTIGALIS Zrt.,
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 13., illetve 8901 Zalaeger-
szeg, Pf. 235 szám alatti címekre kér, Astroflex Bt. f. a.
VÉTELI AJÁNLAT” megjelöléssel, zárt borítékban sze-
mélyesen vagy postai úton eljuttatni.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvé-
telérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: magánszemély
ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, cí-
mét, az azonosítására alkalmas további adatokat, az aján-
lott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatko-
zatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a
vételár fedezetének igazolását; vállalkozás, illetve társa-
ság ajánlattevõ esetében: a pályázó nevét, székhelyét, az
azonosítására alkalmas további adatokat, hatályos cégki-
vonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ tisztségviselõ(k)
aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt
fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötött-
ség vállalásáról, valamint a vételár fedezetének igazolását.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2007.
szeptember 6.) számított 15. nap 12 óra.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgy – idõpont-egyezte-
tést követõen – megtekinthetõ. További információ a fel-
számoló szervezet munkatársától, Péter Márta felszámoló-
biztostól a 06 (30) 946-5537-es telefonszámon szerezhetõ
be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyúj-
tási határidõt követõ 8 napon belül a felszámoló az ajánla-
tokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv ké-
szül, melyet adós bármely hitelezõje megtekinthet.

Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlatok hiányá-
ban eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki. Elõnyt élvez az a pályázó, aki az értékesítendõ va-
gyontárgyakat egyben kívánja megvásárolni.

Megfelelõ pályázatok esetén az ajánlattevõk között
nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek fel-
tételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztve-
võkkel a felszámoló ismerteti.

A felszámoló felhívja az érdekelteket az elõvásárlási
jog gyakorlására.
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A KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Ta-
nácsadó Zrt. (Cg.: [01 10 041640]; 1135 Budapest, Csata
u. 11.; zalaegerszegi irodája: 8900 Zalaegerszeg, Békeli-
geti u. 1.; Pf. 19) mint az Autócentrum-Zeg Autójavító és
Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [20 09 061117]; 8900 Zala-
egerszeg, Zrínyi u. 93.; adószáma: [11341806-2-20]), Zala
Megyei Bíróság 3. Fpk. 20-05-020590/16. számú végzésé-
vel kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ, a felszámolónál levõ listában szereplõ
ingóságokat:

a) Citroën alkatrészek.
Irányár: 4 000 000 Ft + áfa (négymillió forint + áfa).
Bánatpénz: 500 000 Ft (ötszázezer forint), vagy a meg-

pályázott ingóság(ok) bruttó irányárának 10%-a (tíz száza-
léka).

b) Autószereléshez használható gépek, berendezések
és egyéb ingóságok.

Irányár: 2 000 000 Ft + áfa (kettõmillió forint + áfa).
Bánatpénz: 300 000 Ft (háromszázezer forint), vagy a

megpályázott ingóság(ok) bruttó irányárának 10%-a (tíz
százaléka).

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos
címét, a beígért vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályázathoz
mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói iga-
zolvány másolatát, gazdasági társaságnál a cégkivonatot,
illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát,
statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánat-
pénz befizetését (átutalását) bizonyító banki igazolást és a
pályázatban megjelölt (beígért) bruttó vételár (nettó ár Ft +
áfa) és a bánatpénz különbözetére vonatkozó banki fede-
zetigazolást.

A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz befi-
zetése, legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig a
felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bankszám-
lára.

A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakért és annak
egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vál-
lal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapot-
ban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kap-
csolatos vagyonátruházási illeték, vagy valamennyi más
költség a pályázót (vevõt) terheli.

A teljes vételár kiegyenlítése az egyes adásvételi szer-
zõdések létrejöttének és a birtokbalépésnek is elõfeltétele.

A pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és fizetési
mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjelenés-
tõl (2007. szeptember 6.) számított 15. napon, délelõtt
10 óráig kérjük írásban, személyesen vagy postai úton be-
nyújtani a felszámoló zalaegerszegi irodájába: 8900 Zala-
egerszeg, Békeligeti u. 1. (postacím: KERSZI Kereskedel-

mi és Pénzügyi Szervezési és Tanácsadó Zrt., 8900 Zala-
egerszeg, Pf. 19).

A zárt borítékra kérjük ráírni: ,,Autócentrum-Zeg Kft.
f. a. pályázat”.

A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 20 munkanapon belül megtörténik.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyil-
vános értékesítésen) gyakorolhatják.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlatte-
võk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõ-
zõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

Bõvebb felvilágosítást ad Molnár György felszámoló-
biztos a 239-4941-es telefonszámon és dr. Szabó Ernõ, a
felszámoló megbízottja, a 06 (92) 510-466, 06 (92)
321-236-os telefonszámokon [telefax: 06 (92) 510-426].

A REÁL-HOLDING Kft. (Cg.: [01 09 738760]; 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15.) mint a Harkai Épí-
tõ Rt. „f. a.” (Cg.: [01 10 045185]; 1106 Budapest, Jász-
berényi u. 38–72.) felszámolója,

pályázat

útján nyilvános értékesítésre hirdeti meg a Harkai Épí-
tõ Rt. „f. a.” tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyakat:

– építõipari gépek és alkatrészek (lapvibrátor, villás ra-
kodó, fûnyíró stb.),

– építõipari szerszámok (kéziszerszámok, fúrógépek,
szintezõk stb.).

A felszámoló a vagyontárgyakat egyben kívánja értéke-
síteni melyeknek a vételára mindösszesen 4 250 000 Ft +
áfa.

A pályázatot postai úton, zárt borítékban, ,,Pályázat
Harkai Építõ Rt. „f. a.” jelzéssel a REÁL-HOLDING Kft.,
1132 Budapest, Victor Hugo 11–15. szám alatti címre kell
megküldeni. A pályázat postára adásának határideje:

2007. szeptember 21.

A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében törté-
nik, a postára adás határidejétõl számított 8 napon belül.

A megjelölt idõpontig beérkezõ pályázatokat a felszá-
moló értékeli, ez alapján dönt a pályázat nyertesérõl, illet-
ve több megfelelõ, azonos értékû pályázat esetén az 1991.
évi IL. tv. 49/A. § (4) bekezdése alapján ártárgyalást tart.

A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy
megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatokat eredményte-
lennek nyilvánítsa.
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A pályázat érvényességi feltételei:
– ajánlati ár egyértelmû meghatározása,
– az ajánlati ár 6%-ának megfelelõ bánatpénz átutalása

a Harkai Építõ Rt. „f. a.” 11600006-00000000-03581894
számú elszámolási számlájára, és ennek hitelt érdemlõ bi-
zonyítása,

– ajánlati kötöttség – 45 nap – vállalása,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az 1991. évi

IL. tv. 49/A. § (4) bekezdése alapján nyilvános ártárgyalá-
son részt kíván-e venni.

Társaságok esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat
csatolása is szükséges, mely feltétele a pályázat érvényes-
ségének.

A meghirdetett vagyontárgyak elõzetes idõpont-egyez-
tetést követõen megtekinthetõk.

A sikertelen pályázók a bánatpénzt az eredményhirde-
téstõl számított 8 napon belül visszakapják, melyre a fel-
számoló kamatot nem fizet.

Nyilvános eredményhirdetésre 2007. szeptember 28-án
11 órakor, a REÁL-HOLDING Kft., 1132 Budapest, Vic-
tor Hugo u. 11–15. szám alatti irodahelyiségében kerül
sor.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy a törvényben biztosított elõvásárlási jogukat a nyil-
vános eredményhirdetésen gyakorolhatják, úgy, hogy a ki-
alakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándé-
kukról.

Bõvebb felvilágosítás, tájékoztatás: Slezák Tibor fel-
számolóbiztosnál, a 237-0030-as telefonszámon.

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértõ Kft. (Cg.:
[01 09 566001]; 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.) mint a
P-AGRO Mezõgazdasági Kft. „f. a.” (Cg.:
[08 09 009495]; 9231 Máriakálnok, Csillag u. 21.) a bíró-
ság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló gazdál-
kodó szervezet tulajdonában lévõ alábbi eszközeit.

(Jelige: P-AGRO)
Gombacsíra elõállításához használt berendezések:
– gõzkazán,
– a búza fõzéséhez szolgáló berendezés (magfõzõ üst),
– (2 db) autokláv,
– egyéb, kis értékû technológiai berendezések.
Irányár: 5 000 000 Ft + áfa.
A pályázatokat írásban, zárt borítékban, a felszámoló

cég címére kell benyújtani, az 1032 Budapest, Vályog
u. 2–4. szám alatti irodában, a bánatpénz egyidejû befize-
tésével.

A postán küldött pályázatokat dupla borítékban kérjük
elhelyezni, a belsõre legyen ráírva a jelige, illetve: pályá-
zat, nem nyitható fel.

A pályázaton való részvétel feltétele 10% bánatpénz be-
fizetése. A benyújtott pályázatok bánatpénzét a P-AGRO
Kft. „f. a.” MKB Banknál vezetett 10300002-33224448-
00003285 számú bankszámlájára kell a pályázat benyúj-
tása elõtt átutalni úgy, hogy arról az igazolás a pályázat be-
nyújtásakor rendelkezésre álljon.

A benyújtott pályázatokról a felszámolóbiztos elismer-
vényt állít ki.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, adata-
it, a pályázat tárgyát, a megajánlott vételárat, a fizetés
módját, határidejét, az ajánlat tartásának határidejét, amely
nem lehet kevesebb, mint a pályázat bontásától számított
két hónap, a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
az általa felkínált teljes vételár összege a pályázat idõtarta-
ma alatt rendelkezésre áll. Ezek bármelyikének hiánya
esetén a pályázat érvénytelen.

A pályázatok benyújtásának határideje: a Cégközlöny-
ben való megjelenéstõl (2007. szeptember 6.) számított
15. nap déli 12 óra.

A pályázatok elbírálása közjegyzõ jelenlétében törté-
nik, a fenti benyújtási határidõt követõ 7 napon belül,
melynek eredményérõl az érdekeltek 8 napon belül értesí-
tést kapnak.

A pályázat során bejelentkezett elõvételi joggal rendel-
kezõk elõvásárlási jogukat a véglegesen kialakult vételár
ismeretében a többször módosított 1991. évi IL. tv.-ben
meghatározottak szerint gyakorolhatják. A bejelentkezés
elmaradása az elõvásárlási jog gyakorlását ellehetetleníti.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályá-
zatot eredménytelennek nyilvánítsa, továbbá a közel azo-
nos (max. 10%-kal eltérõ) ajánlatot tevõ pályázók között
ártárgyalást tartson, és zártkörû licitálás alapján döntsön.

A pályázattal kapcsolatosan bõvebb felvilágosítást Tüt-
tõ Imre felszámolóbiztos ad a 250-7812-es telefonszámon.

Elõzetes egyeztetés alapján a helyszíni megtekintését
biztosítjuk, és részletes információkkal rendelkezésre ál-
lunk.

Kereskedelmi képviseletek megszûnése

A SABA International Inc. Magyarországi Fiókte-
lepe (Cg.: [01 17 000185]; székhelye: 1124 Budapest, Ja-
gelló u. 14.) – figyelemmel a SABA International Inc.
(székhely: US-89706 Nevada Carson City, W Carson St.
265.; képviseli: Dávid Csaba György) alapító 1/2007. szá-
mú határozatára, amelyben a fióktelep 2007. augusztus
13-i hatállyal történõ megszüntetésérõl határozott –, az
1997. évi CXXXII. törvény 23. § (2) bekezdés b) pontjá-
nak megfelelõen felhívja a hitelezõit, hogy a magyarorszá-
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gi fiókteleppel szemben támasztott követeléseiket a felhí-
vás Cégközlönyben való közzétételétõl (2007. szeptem-
ber 6.) számított 30 napon belül jelentsék be a magyaror-
szági fióktelepnél.

HÍREK, INFORMÁCIÓK, TÁJÉKOZTATÓK

2007. július 1. és 2007. július 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába bejegyzett idegenvezetõk

700261 Bicsák Adrienn angol
német

700262 Mocsai Júlia német

700263 Fehér Enikõ angol

700264 Béres Barbara angol
német

700265 György Gábor István német

700266 György Bálint Géza angol

700267 Janovics Lilla angol

700268 Nagy Nikoletta Magdolna angol

700269 Dr. Gyõri Judit Katalin angol

700270 Köõ Orsolya német

700271 Szalay Réka német

700272 Heier Sigbjorn angol
norvég

700274 Berezvai Eszter angol

700275 Nagyné Ormos Barbara német

Ormos Barbara Andrea

700276 Száraz Dorottya olasz

700277 Kõmíves Sára francia

700278 Pécsi Réka angol

700279 Harich Szilvia angol

700280 Rába Katalin Zsuzsanna francia

700281 Horváth Dóra angol
spanyol

700282 Papp Gergely Levente angol
francia

700283 Nagy Erzsébet Florentina román

700284 Epellei Dóra angol

700285 Hábel Gabriella angol

Zsigovics Gabriella

700286 Faludi Barbara angol

700287 Nagy Adrienn angol

700288 Kántor Piroska angol
spanyol

700289 Tari Laura angol

700290 Hubert Lilla német

700291 Vári Andrea Zsuzsanna angol

700293 Gegus Zsuzsa angol

700294 Bacsa Lilla Zsófia spanyol

700295 Molnár Gergely Sándor angol

700296 Szamojlov Vagyim Pavlovics orosz

700297 Fülöp Kitti német

700298 Nyics Andrea angol

700299 Mérey Anita Ildikó angol

700300 Vértesi Katalin angol

700301 Téti Ágota angol
francia

700302 Pecsenka Dóra angol

700303 Takács Dániel angol

700304 Bozóki Nikolett angol

700306 Weiner András német

700307 Varga Csilla német

700308 Siwiec Magdalena Barbara lengyel

700310 Mácsai Anna angol
francia

700311 Horváth Ágnes angol

700312 Kutai Orsolya angol

700313 Fõzõ Tamás német

700314 Kárándi Brigitta olasz
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700316 Miklós Noémi angol
francia

700318 Herczeg Ágnes francia

700319 Gémes Attila angol

700320 Berei Andrea angol

700321 Gyurcsik András angol

700322 Nagy Zsófia angol

700323 Bolyki Szilvia spanyol

700324 Nemes Kitti német

700325 Müller Viktória angol

700326 Fekete Zsófia angol
francia

700327 Radván Noémi angol

700328 Bauer Edina angol

700329 Komporday Dávid Gábor angol

700330 Bajnok Zsófia francia

700331 Giricz Edit angol

700332 Bene Andrea német

700333 Papp Ella angol

700334 Lévay Emese német

700335 Kardos Zoltán Tamás angol
olasz

700336 Fábián Csaba angol
német

700337 Kõrösi Tamara Orsolya román

700338 Földvári-Lapath Attila Nyikita angol
orosz

700340 Lippai Renáta Lilla angol

700341 Melcher Viktor francia

700342 Somoskövy Noémi angol

700343 Soha Krisztina Katalin angol

700344 Szegõ Andor György angol

700345 Ódor Anna Ildikó angol

700346 Tóth Katalin német

2007. július 1. és 2007. július 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába bejegyzett utazási irodák
és ügynökségek

BRAVO TRAVEL Utazási Iroda
1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 15/A
Tel.: 236-0512
Fax: 236 -0513
U-000840
BRAVO TRAVEL Idegenforgalmi és Kereskedelmi Kft.
Bejegyzés: 2007. 07. 16.

AIRJET Utazási Iroda
7044 Nagydorog, Kossuth Lajos u. 72.
Tel.: (75) 532-060
Fax: (75) 532-060
U-000835
Airjet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2007. 06. 26.

NORANI TRAVEL Utazási Iroda
3200 Gyöngyös, Koháry u. 1/2.
Tel.: (37) 301-049
Fax: (37) 301-049
U-000839
NORANI 2007 Gépjármû Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2007. 07. 10.

OFFER-ONE Utazási Iroda
1028 Budapest, Hidegkúti u. 167.
Tel.: 398-7570
Fax: 398-7571
U-000838
„OFFER-ONE” Utazási és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2007. 06. 28.

2007. július 1. és 2007. július 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásából saját kérésre törölt
utazási irodák és ügynökségek

Beck Travel Utazási Iroda
9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 2/B
Tel.: (96) 576-222
Fax: (96) 576-223
U-000116
Beck Travel Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 07. 16.
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BÉFLEX Utazási Iroda TUI Utazási Központ
1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 9.
Tel.: 279-2929
Fax: 279-2920
U-000807
BÉFLEX Kiskereskedelmi Kft.
Törlés: 2007. 07. 11.

Bonobo Tours Congo Utazási Iroda
1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53.
Tel.: 428-0844
Fax: 428-0845
U-000674
Bonobo Tours Congo Utazásszervezõ
és Közvetítõ Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 07. 25.

TRIPLA TRAVEL Utazási Iroda
1075 Budapest, Holló u. 3–9.
Tel.: 788-5022
Fax: 788-5022
U-000648
TRIPLA TRAVEL Turisztikai Kft.
Törlés: 2007. 07. 23.

2007. július 1. és 2007. július 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásából jogerõre emelkedett
hivatalból történt törlések

BALATON TOURS Utazási Iroda
8360 Keszthely, Rákóczi tér 21.
Tel.: (83) 314-407
Fax: (83) 314-407
R-1828/199
„Balaton West Tours” Kereskedelmi,
Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 06. 21.
Jogerõs: 2007. 07. 17.

ERIC-TOUR Utazási Iroda
1115 Budapest, Ballagi Mór u. 3.
Tel.: 203-9324
Fax: 203-9324
U-000566
ERIC-TOUR Turisztikai és Informatikai Bt.
Törlés: 2007. 05. 10.
Jogerõs: 2007. 06. 18.

Balaton-Plattensee utazási és ingatlan iroda
8640 Fonyód, Ady E. u. 5.
Tel.: (85) 363-718
Fax: (85) 363-718
R-1001/94
Balaton-Plattensee Utazási és Ingatlaniroda Kft.
Törlés: 2007. 06. 21.
Jogerõs: 2007. 07. 17.

2007. július 1. és 2007. július 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába változás bejegyzése
névváltoztatás miatt

Atmoszféra Apartmanok Utazásszervezõ Iroda
9561 Nagysimonyi, Bajcsy-Zs. u. 26.
Tel.: (95) 550-003
Fax: (95) 550-003
U-000572
Atmoszféra apartmanok Utazásközvetítõ Egyéni Cég
Elõzõ név
Atmoszféra apartmanok Utazásközvetítõ Iroda
Változásbejegyzés: 2007. 07. 13.

2007. július 1. és 2007. július 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába változás bejegyzése a tevékenységi
kör vagyoni biztosítékhoz kötött tevékenységgel

történõ bõvülése miatt

E-TRAVEL ONLINE Utazási Iroda
1053 Budapest, Veres Pálné u. 5.
Tel.: 328-5089
Fax: 463-4071
U-00658
E-TRAVEL Magyarország Kft.
Változásbejegyzés: 2007. 07. 12. (belföld)

FENSTHERM-CROATIA Utazási Iroda
1095 Budapest, Mester u. 8.
Tel.: 216-4815
Fax: 216-4815
U-000770
FERNSTHERM Nyílászáró Gyártó és Kereskedelmi Kft.
Bejegyzés: 2007. 07. 03. (belföld)
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A  MKEH hi va ta los nyil ván tar tá sá ban  lévõ
TIME SHA RE te vé keny sé get foly ta tó

cé ge ket érin tõ ha tá ro za tok
2007. jú li us 1.–2007. jú li us 31. kö zött

HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA TÖRTÉNÕ
 BEJEGYZÉS:

LUXIMPEX Ke res ke del mi, Ven dég lá tó, Szol gál ta tó és
Ide gen for gal mi Kft.

szék he lye: 4200 Haj dú szo bosz ló, Má tyás ki rály st.19. 

cég jegy zék szá ma: Cg.09-09-000751, 
adó szá ma: (10528181-2-09) 
ha tá ro zat szá ma: X-000088/2007.
ha tá ro zat kel te: 2007. jú li us 31.

A jo go sult a
Ba rát ság Gyógy- és Well ness Szál lo da 4200 Haj dú szo -

bosz ló, Má tyás ki rály st. 19. sz. alat ti (3514/4. hrsz.) 15 db
apart man
idõ ben meg osz tott hasz ná la ti jo gá nak ér té ke sí té sét foly tat -
hat ja.
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