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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
241/2007. (IX. 21.) Korm.

rendelete

a közalkalmazottak jogállásáról  szóló
1992. évi XXXIII. tör vény végrehajtásáról 

a mûvészeti, a közmûvelõdési és a közgyûjteményi
területen foglalkoztatott közalkalmazottak
jogviszonyával összefüggõ egyes kérdések

rendezésérõl  szóló
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXXIII. tör vény 85.  §-ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, az Al kot mány 35.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já -
ban fog lalt jog kö ré ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról a mû vé sze ti, a köz mû ve -
lõ dé si és a köz gyûj te mé nyi te rü le ten fog lal koz ta tott köz al -
kal ma zot tak jog vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek
ren de zé sé rõl  szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: ren de let) a kö vet ke zõ 2/A.  §-sal és az azt
meg elõ zõ cím mel egé szül ki:

,,[A Kjt. 20/A.–20/B.  §-ához]

2/A.  § (1) A pá lyá za ti fel hí vást a mun kál ta tó a szék he -
lye és te lep he lye sze rin ti te le pü lé sen a hely ben szo ká sos
mó don kö te les köz zé ten ni.

(2) Nem kö te le zõ pá lyá za tot ki ír ni
a) az e ren de let 1. szá mú mel lék let ben sze rep lõ elõ adó -

mû vé sze ti in téz mé nyek nél a mû vé szi és egyéb mû vé sze ti
mun ka kö rök,

b) az e ren de let 1. szá mú mel lék let ben sze rep lõ al ko tó -
mû vé sze ti in téz mé nyek nél a mû vé sze ti szak mai mun ka kö -
rök,

c) az e ren de let 1. szá mú mel lék le té ben fel so rolt
A–B–C–D fi ze té si osz tá lyok ba tar to zó le vél tá ri, mú ze u -
mi, könyv tá ri és köz mû ve lõ dé si szak mai, va la mint egyéb
köz al kal ma zot ti mun ka kö rök be töl té sé re,

d) azon mun ka kör be töl té se ese tén, amely te kin te té -
ben – 90 na pon be lül – már leg alább két al ka lom mal ered -
mény te le nül ke rült ki írás ra pá lyá za ti fel hí vás, va la mint

e) azon mun ka kör be töl té se ese tén, amely ha la dék ta lan 
be töl té se a fo lya ma tos el lá tás biz ton sá gos meg szer ve zé sé -

hez el en ged he tet le nül szük sé ges, és a fo lya ma tos el lá tás
nyúj tá sá hoz szük sé ges sze mé lyi fel té te lek más mun ka -
szer ve zé si esz kö zök kel nem biz to sít ha tó ak.

(3) A (2) be kez dés ben fel so rolt ese tek ben a mun kál ta -
tó a szék he lye és te lep he lye sze rin ti te le pü lé sen a hely -
ben szo ká sos mó don kö te les a nyil vá nos sá got tá jé koz -
tat ni.”

2.  §

A ren de let 4.  §-a és az azt meg elõ zõ cím he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

,,[A Kjt. 22.  § (4)–(5) és (9) be kez dé sé hez]

4.  § (1) A gya kor no ki idõ ki kö té se szem pont já ból a
mun kál ta tó alap te vé keny sé gi kö ré be tar to zó mun ka kö rök:

a) elõ adó mû vé sze ti in téz mény ben az e ren de let 1. szá -
mú mel lék le té ben sze rep lõ mû vé szi és egyéb mû vé sze ti
mun ka kö rök,

b) al ko tó mû vé sze ti in téz mény ben az e ren de let 1. szá -
mú mel lék le té ben sze rep lõ mû vé sze ti szak mai munka -
körök,

c) köz gyûj te mé nyi in téz mény ben az e ren de let 1. szá -
mú mel lék le té ben sze rep lõ mú ze u mi, könyv tá ri, le vél tá ri
szak mai mun ka kö rök,

d) köz mû ve lõ dé si in téz mény ben az e ren de let 1. szá mú 
mel lék le té ben sze rep lõ köz mû ve lõ dé si szak mai mun ka kö -
rök.

(2) Nem kell gya kor no ki idõt ki köt ni:
a) elõ adó mû vé sze ti in téz mény nél az e ren de let 1. szá -

mú mel lék le te sze rin ti mû vé szi mun ka kö rök ben,
b) köz sé gi és vá ro si könyv tár ban, il let ve köz sé gi, vá -

ro si és fõ vá ro si ke rü le ti köz mû ve lõ dé si in téz mény ben,
ha a köz al kal ma zott a gya kor no ki kö ve tel mé nye ket tel -
je sí tõ, leg alább 120 órás akk re di tált to vább kép zés ben
vesz részt.

(3) A gya kor no ki idõ vel kap cso la tos szak mai kö ve tel -
mé nyek két rész bõl áll nak: az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek bõl
és a mun ka kör höz kap cso ló dó kö ve tel mé nyek bõl. Az ál ta -
lá nos kö ve tel mé nyek tel je sí té sét min den gya kor nok ré szé -
re elõ kell írni. A mun ka kör höz kap cso ló dó kö te le zett sé -
gek meg ál la pí tá sá nak alap ja a ki ne ve zés ben meg ha tá ro -
zott mun ka kör, il le tõ leg az ah hoz kap cso ló dó mun ka kö ri
le írás.

(4) Az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek nek biz to sí ta ni uk kell,
hogy a gya kor nok meg is mer je

a) az in téz mény alap te vé keny sé gét meg ha tá ro zó jog -
sza bá lyok és mun ka he lyi bel sõ sza bály za tok (SzMSz és
kö te le zõ mel lék le tei, a szer ve ze ti egy sé gek ügy rend je) tar -
tal mát,

b) mun ka he lyé nek in téz mény kö zi szak mai kap cso lat -
rend sze rét,

c) a szak mai kö ve tel mény rend szert és a kö ve tel mé nyek 
tel je sí té sé nek mód ját,
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d) a köz mû ve lõ dé si és köz gyûj te mé nyi in téz mény ben
az ügy in té zés el ve it és gya kor la tát is.

(5) A mun ka kör höz kap cso ló dó kö ve tel mé nyek nek biz -
to sí ta ni uk kell, hogy a gya kor nok

a) meg is mer je a mun ka kö re el lá tá sá ra vo nat ko zó jog -
sza bá lyo kat, szak mai elõ írásokat,

b) el mé lyít se is me re te it a mun ka kö ré hez kap cso ló dó
szak te rü le ten,

c) al kal mas sá vál jék a mun ka kör ön ál ló el lá tá sá ra,

d) el sa já tít sa el mé le ti is me re te i nek gya kor la ti al kal ma -
zá si mód ját.

(6) A gya kor no ki idõ vel kap cso la tos szak mai kö te le -
zett sé gek és a gya kor no ki idõ alat ti szá mon ké rés fel té te le i -
nek rész le tes sza bá lya it, to váb bá a gya kor no ki kö ve tel mé -
nyek tel je sí té sé vel és a tel je sít mény mé ré sé vel össze füg gõ
rész le tes el já rá si ren det, va la mint a gya kor no ki mi nõ sí tés
kü lö nös sza bá lya it a mun kál ta tó ál tal ki adott gya kor no ki
sza bály zat tar tal maz za.

(7) A mun kál ta tó szak te rü le ten ként szak mai ve ze tõt je -
löl ki, aki a gya kor no ki sza bály zat ban meg ha tá ro zot tak
sze rint se gí ti a gya kor nok fel ké szü lé sét. A szak mai ve ze tõ
a gya kor no ki sza bály zat ban meg ha tá ro zot tak sze -
rint – szö ve ge sen – ér té ke li a gya kor nok tel je sít mé nyét. A
gya kor nok mi nõ sí té sé rõl – a szak mai ve ze tõ ér té ke lé sé re
fi gye lem mel – az in téz mény ve ze tõ je dönt.”

3.  §

A ren de let 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5.  § A ma ga sabb ve ze tõi és ve ze tõi ön ál ló mun ka kö rök 
és be osz tá sok kö rét e ren de let 3. szá mú mel lék le te tar tal -
maz za.”

4.  §

A ren de let 3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mel -
lék le te lép.

5.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba és
2008. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.
 (2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a ren de let
1.  § (3) be kez dé sé ben a „mû ve lõ dé si és köz ok ta tá si mi -
nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a „kul tú rá ért fe le lõs mi -
nisz ter rel (a továb biak ban: mi nisz ter)” szö veg rész, a 2.  §
(2) be kez dé sé ben és a 22.  § (3) be kez dé sé ben a „mû ve lõ -
dé si és köz ok ta tá si mi nisz ter” szö veg rész, a 6.  § (5) be kez -
dé sé nek má so dik mon da tá ban, va la mint a 6.  § (12) és
(13) be kez dé sé ben a „nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te -
re” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg rész lép.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról a mû vé sze ti, a köz mû ve -
lõ dé si és köz gyûj te mé nyi te rü le ten fog lal koz ta tot tak jog -
vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek ren de zé sé rõl
 szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 184/1993. (XII. 31.) Korm. ren de let,

b) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról a mû vé sze ti, a köz mû ve -
lõ dé si és köz gyûj te mé nyi te rü le ten fog lal koz ta tot tak jog -
vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek ren de zé sé rõl
 szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 16/1997. (I. 31.) Korm. ren de let, va la mint

c) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról a mû vé sze ti, a köz mû ve -
lõ dé si és köz gyûj te mé nyi te rü le ten fog lal koz ta tot tak jog -
vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek ren de zé sé rõl
 szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 112/2001. (VI. 26.) Korm. ren de let

ha tá lyát vesz ti.
 (4) A ren de let 2/A.  § (1) be kez dé se és (2) be kez dé sé nek
c) pont ja 2007. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

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

Melléklet

a 241/2007. (IX. 21.) Korm. rendelethez

[3. számú melléklet
 a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelethez]

Vezetõi és magasabb vezetõ munkakörök
és beosztások

Mun ka kör meg ne ve zé se

Elõ adó mû vé szet

Ma ga sabb ve ze tõ:

fõ igaz ga tó

fõ i gaz ga tó he lyet tes

igaz ga tó

Ve ze tõ:

igaz ga tó he lyet tes

ügy ve ze tõ igaz ga tó

mar ke ting-me ne dzser igaz ga tó

mû vé sze ti fõ tit kár
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Mun ka kör meg ne ve zé se

Al ko tó mû vé szet

Ma ga sabb ve ze tõ:

(fõ)igaz ga tó

(fõ)igaz ga tó he lyet tes

Ve ze tõ:

fõ osz tály ve ze tõ

osz tály ve ze tõ

Be osz tás meg ne ve zé se
Ve ze tõi pót lék

(%)

Elõ adó mû vé szet

Ma ga sabb ve ze tõ:

igaz ga tó fõ ren de zõ 300

igaz ga tó kar nagy 300

fõ ze ne igaz ga tó 275

fõ ren de zõ 275

ba lett igaz ga tó 275

mû vé sze ti igaz ga tó 275

Ve ze tõ:

ze ne igaz ga tó 200

elsõ kar mes ter 200

kar ve ze tõ 175

kar igaz ga tó 175

ze nei ve ze tõ 175

ze ne kar-igaz ga tó 175

ve ze tõ kar nagy 175

Al ko tó mû vé szet

Ve ze tõ:

al ko tó te le pi ve ze tõ 150

Köz gyûj te mény, köz mû ve lõ dés

Ma ga sabb ve ze tõ:

Or szá gos (fõ vá ro si) in téz mény, or szá gos fel adat -
kö rû szak könyv tár és köz mû ve lõ dé si in téz -
mény, va la mint egye te mi könyv tár fõ igaz ga tó -
ja, igazgatója 300

Or szá gos (fõ vá ro si) in téz mény, or szá gos fel adat -
kö rû szak könyv tár és köz mû ve lõ dé si in téz -
mény, va la mint egye te mi könyv tár fõ igaz ga tó-
he lyet te se, igazgatóhelyettese 275

Be osz tás meg ne ve zé se
Ve ze tõi pót lék

(%)

Or szá gos (fõ vá ro si) in téz mény, or szá gos fel adat -
kö rû szak könyv tár és köz mû ve lõ dé si in téz -
mény fõ osz tály ve ze tõ je (tu do má nyos tit ká ra) 225

Me gyei in téz mény, fõ is ko lai könyv tár igaz ga tó ja 275

Me gyei in téz mény, fõ is ko lai könyv tár igaz ga tó he -
lyet te se 250

Mi nisz té ri um, or szá gos ha tás kö rû szerv szak le vél -
tá rá nak igaz ga tó ja 250

Me gyei jogú vá ro si (fõ vá ro si ke rü le ti) könyv tár,
köz mû ve lõ dé si in téz mény igazgatója 225

Me gyei jogú vá ro si (fõ vá ro si ke rü le ti) könyv tár,
köz mû ve lõ dé si in téz mény igaz ga tó he lyet te se 200

Vá ro si könyv tár, köz mû ve lõ dé si in téz mény igaz -
ga tó ja 225

Köz sé gi könyv tár, köz mû ve lõ dé si in téz mény igaz -
ga tó ja 200

Ve ze tõ:

Or szá gos szak mú ze um, fel sõ ok ta tá si, tu do má -
nyos, kul tu rá lis vagy egész ség ügyi in téz mény
szak le vél tá rá nak igazgatója 200

Or szá gos szak mú ze um, fel sõ ok ta tá si, tu do má -
nyos, kul tu rá lis vagy egész ség ügyi in téz mény
szak le vél tá rá nak igazgatóhelyettese 150

Mi nisz té ri um, or szá gos ha tás kö rû szerv szak le vél -
tá rá nak igaz ga tó he lyet te se 200

Mi nisz té ri um, or szá gos ha tás kö rû szerv szak le vél -
tá rá nak osz tály ve ze tõ je 150

Or szá gos (fõ vá ro si) in téz mény, or szá gos fel adat -
kö rû szak könyv tár és köz mû ve lõ dé si in téz -
mény fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te se 175

Or szá gos (fõ vá ro si) in téz mény, or szá gos fel adat -
kö rû szak könyv tár és köz mû ve lõ dé si in téz -
mény, va la mint egye te mi könyv tár osztály -
vezetõje 150

Or szá gos (fõ vá ro si) in téz mény, or szá gos fel adat -
kö rû szak könyv tár és köz mû ve lõ dé si in téz -
mény, va la mint egye te mi könyv tár egyéb veze -
tõje 100

Táj mú ze um igaz ga tó ja 150

Táj mú ze um egyéb ve ze tõ je 100

Me gyei, fõ vá ro si, ke rü le ti in téz mény osz tály ve ze -
tõ je (tu do má nyos titkára) 150

Me gyei, fõ vá ro si ke rü le ti in téz mény egyéb veze -
tõje 100

Me gyei jogú vá ro si le vél tár és mú ze um igaz ga tó ja 200

Me gyei jogú vá ro si le vél tár és mú ze um igaz ga tó -
he lyet te se 150
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Be osz tás meg ne ve zé se
Ve ze tõi pót lék

(%)

Fõ vá ro si ke rü le ti könyv tár, köz mû ve lõ dé si in téz -
mény igaz ga tó he lyet te se 200

Fõ vá ro si ke rü le ti könyv tár, köz mû ve lõ dé si in téz -
mény osz tály ve ze tõ je 150

Fõ vá ro si ke rü le ti könyv tár, köz mû ve lõ dé si in téz -
mény egyéb vezetõje 100

Vá ro si mú ze um, le vél tár igaz ga tó ja, vá ro si könyv -
tár, to váb bá köz mû ve lõ dé si in téz mény igaz ga -
tó he lyet te se 175

Vá ro si mú ze um, le vél tár igaz ga tó he lyet te se, vá ro -
si könyv tár, to váb bá köz mû ve lõ dé si in téz mény
osztályvezetõje 125

Vá ro si köz gyûj te mény, köz mû ve lõ dé si in téz mény
egyéb ve ze tõ je 100

Egyéb köz sé gi ön kor mány za ti kul tu rá lis in téz -
mény ve ze tõ je 150

Gaz da sá gi, mû sza ki és igaz ga tá si szak te rü let

Ma ga sabb ve ze tõ:

Gaz da sá gi, mû sza ki, igaz ga tá si szak te rü let irá nyí -
tá sá ra ki ne ve zett ve ze tõ, amennyi ben a kul tu rá -
lis in téz mény ve ze tõ je és he lyet te se magasabb
vezetõnek minõsül 250

Ve ze tõ:

Ma ga sabb ve ze tõ gaz da sá gi (mû vé sze ti in téz -
mény) mû sza ki, igaz ga tá si, szak te rü le ten mû -
kö dõ helyettese 200

Az in téz mény ve ze tõ jé nek gaz da sá gi, mû sza ki,
igaz ga tá si te rü le ten mû kö dõ helyettese 150

A mun ka meg osz tás szem pont já ból el kü lö nült gaz -
da sá gi, mû sza ki, üze mel te té si és igaz ga tá si
szer ve ze ti egység irányítója 100

A Kormány
242/2007. (IX. 21.) Korm.

rendelete

az N.SIS informatikai központ feladatait ellátó szerv
kijelölésérõl, a SIS-be történõ adatbevitel

elrendelésének és végrehajtásának, 
valamint az N.SIS Hivatal és a SIRENE Iroda

technikai és adminisztratív feladatai ellátásának
részletes szabályairól

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében, a Schen ge ni
Vég re haj tá si Egyez mény ke re té ben tör té nõ együtt mû kö -

dés rõl és in for má ció cse ré rõl  szóló 2007. évi CV. tör vény
45.  §-ának (1) be kez dé sé ben, a pol gá rok sze mé lyi ada ta i -
nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. 
tör vény 47.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban, va la mint a
kül föld re uta zás ról  szóló 1998. évi XII. tör vény 41.  §-ának 
(1) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke -
zõ ket ren de li el:

1.  §

A Kor mány az N.SIS in for ma ti kai köz pont fel ada ta it el -
lá tó szerv ként a Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol -
gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta lát (a továb biak ban: N.SIS Hi -
va tal) je lö li ki.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban

a) au to ma ti kus fi gyel mez te tõ jel zés el he lye zés: a Schen -
ge ni Vég re haj tá si Egyez mény ke re té ben tör té nõ együtt -
mû kö dés rõl és in for má ció cse ré rõl  szóló tör vény (a továb -
biak ban: SIS tör vény) 11.  §-a sze rin ti ada tok elekt ro ni kus
úton tör té nõ to váb bí tá sa az érin tett szak rend sze rek bõl az
N.SIS Hi va tal hoz,

b) szak rend szer: a SIS tör vény 11.  §-ában fel so rolt ha -
tó sá gi nyil ván tar tá sok va la me lyi ké nek ré sze ként mû kö dõ,
az N.SIS-tõl el kü lö nült in for ma ti kai rend szer, amely az
N.SIS-szel adat kap cso lat ban van,

c) schen ge ni azo no sí tó kód: az N.SIS ál tal kép zett, a fi -
gyel mez te tõ jel zést azo no sí tó kód,

d) ta lá lat: ha az N.SIS-ben el he lye zett fi gyel mez te tõ
jel zés sze rin ti sze mély vagy tárgy azo nos a le kér de zés
alap já ul szol gá ló sze méllyel vagy tárggyal,

e) több szö rös fi gyel mez te tõ jel zés: ugyan ar ra a sze -
mély re vagy jár mû re vo nat ko zó an egy vagy több SIS-t
al kal ma zó ál lam ál tal el he lye zett több fi gyel mez te tõ
 jelzés.

I. AZ N.SIS HIVATAL

Az N.SIS Hivatal feladatai

3.  §

Az N.SIS Hi va tal az N.SIS fo lya ma tos mû kö dé se tech -
ni kai és sze mé lyi fel té te le i nek biz to sí tá sa ér de ké ben

a) meg ter ve zi, ki ala kít ja, fenn tart ja és mû köd te ti a
kom mu ni ká ci ós inf ra struk tú rát, és az an nak hi bá ja ese tén
hasz nál ha tó kom mu ni ká ci ós uta kat,
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b) ki ala kít ja és mû köd te ti az N.SIS, a SIS-t al kal ma zó
ál la mok rend sze rei és a köz pon ti SIS kö zöt ti tit ko sí tott in -
for má ció át vi telt biz to sí tó zárt célú in for ma ti kai há ló zat
vég pont ja kö zöt ti kap cso la tot,

c) biz to sít ja az N.SIS-t mû köd te tõ sze mély zet adat biz -
ton sá gi és adat vé del mi ok ta tá sát.

4.  §

(1) A SIS tör vény 4.  §-ának (3) be kez dé sé ben,
17.  §-ában és 20.  §-ának (1) be kez dé sé ben fel jo go sí tott
szer vek nek a SIS adat bá zis hoz tör té nõ hoz zá fé rést az
N.SIS Hi va tal elekt ro ni kus úton

a) rend szer-rend szer kap cso lat út ján, vagy en nek hi á -
nyá ban

b) az erre a cél ra ki ala kí tott fel hasz ná lói fe lü le ten ke -
resz tül
biz to sít ja.

(2) Az N.SIS Hi va tal a SIS-szel kap cso la tos felada -
tait – arra al kal mas – in for ma ti kai rend szer tá mo ga tá sa
nél kül el lá tó szerv te kin te té ben biz to sít ja

a) a szük sé ges fel hasz ná lói fe lü le tet és in for ma ti kai tá -
mo ga tást a le kér de zé sek meg fo gal ma zá sá hoz, és a le kér -
de zés to váb bí tá sát az N.SIS-nek,

b) a szük sé ges fel hasz ná lói fe lü le tet az N.SIS-bõl ér ke -
zõ, a le kér de zé sek re adott vá la szok meg je le ní té sé hez.

(3) Az N.SIS Hi va tal a SIS és az N.SIS kö zöt ti kap cso lat 
biz to sí tá sa cél já ból a szak rend sze rek és a SIRENE Iro da
elekt ro ni kus adat to váb bí tá sa te kin te té ben

a) fo gad ja, el len õr zi, szük ség sze rint át ala kít ja és
 megküldi a SIS-nek a be ér ke zõ fi gyel mez te tõ jel zé sek,
 valamint a meg je lö lé sek el he lye zé sét, mó do sí tá sát, tör -
lését,

b) fo gad ja, és for ma i lag el len õr zi a fi gyel mez te tõ jel zé -
sek le kér de zé sét,

c) meg kül di az N.SIS-bõl ér ke zõ, a le kér de zé sek re
adott vá la szo kat,

d) fo gad ja, szük ség sze rint át ala kít ja és to váb bít ja a
SIS-tõl ér ke zõ tech ni kai üze ne te ket.

5.  §

A SIS és az N.SIS kö zöt ti kap cso lat biz to sí tá sa so rán az
N.SIS Hi va tal

a) ke ze li a SIS üze ne te i nek meg fe le lõ to váb bí tá sá hoz
szük sé ges in for má ci ó kat tar tal ma zó tech ni kai nyil ván tar -
tást,

b) lét re hoz za az üze net köz ve tí tés hez szük sé ges tech ni -
kai azo no sí tót, azok kal az üze ne te ket ki egé szí ti,

c) nyil ván tart ja a vég re haj tott adat to váb bí tás tech ni kai
in for má ci ó ját,

d) gyûj ti és fel dol goz za az N.SIS mû kö dé sét jel lem zõ
sta tisz ti kai ada to kat,

e) meg hoz za és al kal maz za a szük sé ges sze mé lyi, ad -
mi niszt ra tív, fi zi kai, kom mu ni ká ci ós és in for ma ti kai biz -
ton sá gi in téz ke dé se ket.

Jogosultság-nyilvántartás vezetése

6.  §

(1) Az N.SIS-hez a 4.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze -
rint hoz zá fé rõ szer ve zet nyil ván tart ja a SIS-ben adat ke ze -
lé si mû ve let el vég zé sé re jo go sul ta kat.

(2) A 4.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti hoz zá fé rés 
ese té ben a jo go sult sá gi nyil ván tar tást az N.SIS Hi va tal
 vezeti.

(3) Az N.SIS-hez hoz zá fé ré si jo go sult ság gal ren del ke -
zõ szerv a rend szer-rend szer kap cso lat út ján kez de mé nye -
zett adat ke ze lé si mû ve le tek so rán a szak rend szer ne vét,
azo no sí tó ját, va la mint az adat ke ze lé si mû ve le tet vég zõ
sze mély jo go sult ság-azo no sí tó ját kö te les át ad ni az N.SIS
Hi va tal ré szé re.

7.  §

(1) A jo go sult ság-nyil ván tar tást ve ze tõ szer vek az aláb -
bi ada to kat ke ze lik:

a) a szak rend szer ne vét, azo no sí tó ját,
b) a szak rend szer adat ke ze lõ jé nek ne vét,
c) a le kér de zé si jo go sult ság gal ren del ke zõ szer ve zet

ne vét, azo no sí tó ját,
d) az adat ke ze lé si mû ve le tet vég zõ sze mély ne vét és jo -

go sult ság-azo no sí tó ját.

(2) A jo go sult sá gi nyil ván tar tás ból ada tot igé nyel het
a) a SIS tör vény 17.  §-ában meg ha tá ro zott szerv és a

SIRENE Iro da a rá juk vo nat ko zó ada tok te kin te té ben,
b) az adat vé del mi biz tos a SIS tör vény 20.  §-ában meg -

ha tá ro zott fel ada ta el lá tá sá hoz.

Napló

8.  §

(1) Az N.SIS Hi va tal a le kér de zés jog sze rû sé gé nek biz -
to sí tá sa, az adat fel dol go zás jog sze rû sé gé nek fi gye lem mel
kí sé ré se, az ön el len õr zés, va la mint az ada tok sér tet len sé -
gé nek és biz ton sá gá nak sza va to lá sa ér de ké ben a SIS-ben,
va la mint az N.SIS-ben tör té nõ elekt ro ni kus adat cse ré rõl és 
adat ke ze lé si mû ve let rõl elekt ro ni kus nyil ván tar tást
(a továb biak ban: nap ló) ve zet.
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(2) A nap ló a tár gyak ra vo nat ko zó an az aláb bi ada to kat
tar tal maz za:

a) a tárgy azo no sí tó ját,
b) az adat be vi tel, -mó do sí tás, -tör lés té nyét és idõ pont -

ját,
c) az adat be vi telt, -mó do sí tást vagy -tör lést el ren de lõ

szerv meg ne ve zé sét és az in téz ke dés jog alap ját, va la mint
az in téz ke dést vég re haj tó sze mély jo go sult ság azo no sí tó -
ját,

d) a ki egé szí tõ in for má ci ó kat szol gál ta tó szerv meg ne -
ve zé sét, va la mint a szol gál ta tott ada tok kö rét,

e) az adat ke ze lõ nyil ván tar tá si azo no sí tó ját,
f) a to váb bí tott ada tok kö rét, az adat to váb bí tás cél ját és

jog alap ját,
g) az adat igény lõ meg ne ve zé sét,
h) az adat to váb bí tás idõ pont ját.

(3) A SIS tör vény 18.  §-ának (7) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott meg õr zé si idõt

a) a SIS-be tör té nõ adat be vi tel, adat mó do sí tás és adat -
tör lés ese té ben a tör lés,

b) az adat to váb bí tá sok ese té ben a le kér de zés
idõ pont já tól kell szá mí ta ni.

Adatbiztonság, adatvédelem

9.  §

Az N.SIS Hi va tal a te vé keny sé gé vel össze füg gõ adat -
biz ton sá gi és adat vé del mi kö ve tel mé nyek be tar tá sa ér de -
ké ben meg fe le lõ kép zést biz to sít az adat biz ton ság ról és az
adat vé del mi sza bá lyok ról az N.SIS Hi va tal mun ka tár sai,
va la mint a SIS-hez hoz zá fé ré si jog gal ren del ke zõ sze mé -
lyek ré szé re. A kép zés meg szer ve zé sé rõl az N.SIS Hi va tal
ve ze tõ je gon dos ko dik.

II. A SIRENE IRODA FELADATAI

10.  §

A SIRENE Iro da
a) az N.SIS Hi va tal köz re mû kö dé sé vel biz to sít ja a ma -

gyar SIRENE Iro da és a töb bi SIS-t al kal ma zó ál lam
SIRENE Iro dái kö zöt ti adat cse re in for ma ti kai há ló za ti fel -
té tel rend sze rét,

b) a ki egé szí tõ in for má ci ók cse ré je, a fi gyel mez te tõ jel -
zés hez csa tolt meg je lö lés el he lye zé se, a ta lá lat ke ze lé se,
va la mint a több szö rös fi gyel mez te tõ jel zés el he lye zé sek
el ke rü lé se ér de ké ben köz vet le nül kap cso la tot tart a SIS-t
al kal ma zó ál la mok SIRENE Iro dá i val,

c) el len õr zi a fi gyel mez te tõ jel zés el he lye zé se cél já ból
adat to váb bí tás ra kö te le zett szerv (a továb biak ban: adat -
továbbításra kö te le zett szerv) ál tal az N.SIS-be el he lyez ni
kí vánt adat mi nõ sé gét,

d) nyil ván tar tást ve zet, il let ve az arra jo go sult nak tá jé -
koz ta tást ad a ki egé szí tõ in for má ci ók ról,

e) fo gad ja és a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér -
de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról  szóló 1992. évi LXIII. tör -
vény (a továb biak ban: Avtv.) ren del ke zé se i vel össz hang -
ban meg vá la szol ja a SIS tör vény 18.  §-ának (5) be kez dé se, 
va la mint 19.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti ál lam pol gá ri
meg ke re sé se ket,

f) biz to sít ja az irány adó adat biz ton sá gi és adat vé del mi
elõ írások meg tar tá sát, va la mint a SIRENE Iro da sze mély -
ze té nek adat biz ton sá gi és adat vé del mi ok ta tá sát,

g) meg hoz za és al kal maz za a szük sé ges sze mé lyi, ad -
mi niszt ra tív, fi zi kai, kom mu ni ká ci ós és in for ma ti kai biz -
ton sá gi in téz ke dé se ket,

h) gon dos ko dik az éves ta lá la ti sta tisz ti ka el ké szí té sé rõl.

11.  §

(1) Az érin tett sze mély a SIS tör vény 19.  §-ának (1) be -
kez dé se sze rin ti ké rel mét bár mely rend õrkapitányságon
vagy ma gyar kül kép vi se le ten sze mé lye sen – a kü lön ren -
de let ben meg ha tá ro zott for ma nyom tat vá nyon – ter jeszt he -
ti elõ. A ké rel met az azt át ve võ rend õrkapitányság vagy
kül kép vi se let öt na pon be lül kö te les to váb bí ta ni a
SIRENE Iro dá hoz.

(2) A SIRENE Iro da – az Avtv. irány adó ren del ke zé se i -
vel össz hang ban – a SIS tör vény 19.  §-ának (1) be kez dé se
sze rint tá jé koz ta tást ad, vagy meg ta gad ja azt.

(3) Ha a ké rel met va la mely SIS-t al kal ma zó kül föl di ál -
lam SIRENE Iro dá já nak kell meg kül de ni, a SIRENE Iro da 
ez iránt a ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott öt na pon be lül
in téz ke dik. A SIRENE Iro da a vá lasz alap ján ha la dék ta la -
nul köz li az érin tett sze méllyel a tá jé koz ta tást, vagy a tá jé -
koz ta tás meg ta ga dá sá nak té nyét és jog alap ját.

12.  §

A SIRENE Iro da az ál ta la vég zett elekt ro ni kus adat cse -
ré rõl és adat ke ze lé si mû ve let rõl a 8.  §-ban meg ha tá ro zott
cél ból és tar ta lom mal nap lót ve zet.

III. A FIGYELMEZTETÕ JELZÉS ELHELYEZÉSE,
TÖRLÉSE

A figyelmeztetõ jelzés elhelyezése elõtti ellenõrzés,
adattovábbítás

13.  §

(1) A SIRENE Iro da az ada tok nak az N.SIS Hi va tal hoz
tör té nõ to váb bí tá sát meg elõ zõ en el len õr zést vé gez az
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N.SIS-ben a több szö rös fi gyel mez te tõ jel zés el he lye zés el -
ke rü lé se cél já ból.

(2) Az au to ma ti kus fi gyel mez te tõ jel zés el he lye zés elõtt
a több szö rös fi gyel mez te tõ jel zés el he lye zés el ke rü lé se ér -
de ké ben a szak rend szer sa ját nyil ván tar tá sá ban el len õr zi,
hogy tör tént-e már fi gyel mez te tõ jel zés el he lye zés az adott
ok mány ra, ha tó sá gi jel zés re.

(3) Ha a fi gyel mez te tõ jel zés el he lye zés kez de mé nye zé -
se meg tör té nik, az N.SIS Hi va tal to váb bít ja a szak rend -
szer nek, ille tõ leg elekt ro ni kus úton a SIRENE Iro dá nak az 
N.SIS ál tal kép zett schen ge ni azo no sí tó kó dot, ame lyet a
szak rend szer az ok mány ada tai kö zött nyil ván tart.

(4) Az N.SIS Hi va tal az N.SIS-be to váb bít ja a szak rend -
szer bõl köz vet le nül vagy a SIRENE Iro da ál tal elekt ro ni -
kus úton meg kül dött ada to kat.

(5) Az N.SIS Hi va tal a sze mé lyek re, va la mint a jár mû -
vek re az N.SIS-be to váb bí tott fi gyel mez te tõ jel zé sek ese -
té ben, több szö rös fi gyel mez te tõ jel zés el he lye zés ész le lé -
se kor ha la dék ta la nul ér te sí ti az érin tett szak rend szert és a
SIRENE Iro dát.

(6) Ha a fi gyel mez te tõ jel zés nem he lyez he tõ el az
N.SIS-ben, az N.SIS Hi va tal to váb bít ja a szak rend szer nek, 
ille tõ leg elekt ro ni kus úton a SIRENE Iro dá nak – a schen -
ge ni azo no sí tó kó dot tar tal ma zó – N.SIS ál tal kül dött hi ba -
üze ne tet.

(7) Hi ba üze net ese tén – ha az nem több szö rös fi gyel -
mez te tõ jel zés el he lye zés re vo nat ko zik – a szak rend szer,
ille tõ leg a SIRENE Iro da elekt ro ni kus úton ke ze li a hi bát,
és a fi gyel mez te tõ jel zés el he lye zé sét is mét kezdemé -
nyezi.

A figyelmeztetõ jelzések végrehajtási sorrendje

14.  §

(1) A sze mély re vo nat ko zó fi gyel mez te tõ jel zé sek hez
kap cso ló dó in téz ke dé sek vég re haj tá si sor rend je a kö vet -
ke zõ:

a) (ide ig le nes) át adá si vagy (ide ig le nes) ki ada tá si le tar -
tóz ta tás cél já ból tett in téz ke dés [SIS tör vény 5.  § (1) bek.
a) pont],

b) a schen ge ni ál la mok ba tör té nõ be uta zás és tar tóz ko -
dás ti lal má nak vég re haj tá sa ér de ké ben tett ide gen ren dé -
sze ti in téz ke dés [SIS tör vény 5.  § (1) bek. e) pont],

c) vé de lem alá he lye zés [SIS tör vény 5.  § (1) bek.
b) pont],

d) lep le zett fi gye lés [SIS tör vény 5.  § (1) bek. f) pont],
e) a SIS-t al kal ma zó kül föl di ál lam ál tal kért cél zott el -

len õr zés,
f) tar tóz ko dá si hely köz lé se [SIS tör vény 5.  § (1) bek.

b)–d) pont].

(2) A jár mû re vo nat ko zó fi gyel mez te tõ jel zé sek hez
kap cso ló dó in téz ke dé sek vég re haj tá si sor rend je a kö vet -
ke zõ:

a) lep le zett fi gye lés [SIS tör vény 5.  § (1) bek. f) pont],
b) a SIS-t al kal ma zó kül föl di ál lam ál tal el he lye zett

cél zott el len õr zés, va la mint
c) le fog la lás [SIS tör vény 5.  § (1) bek. g) pont].

(3) Ha az (1) be kez dés a) pont ja alap ján el he lye zett fi -
gyel mez te tõ jel zés hez a 20.  § (2) be kez dé se sze rint meg je -
lö lést csa tol nak, ak kor az (1) be kez dés f) pont ja sze rin ti in -
téz ke dést kell vég re haj ta ni. Eb ben az eset ben az (1) be kez -
dés f) pont ja sze rin ti in téz ke dés a vég re haj tá si sor rend
szem pont já ból az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti in téz ke -
dés nek fe lel meg.

(4) Az (1) be kez dés e) pont ja, va la mint a (2) be kez dés
b) pont ja alap ján el he lye zett fi gyel mez te tõ jel zés a Ma -
gyar Köz tár sa ság te rü le tén nem hajt ha tó vég re. Az (1) be -
kez dés e) pont ja he lyett – ta lá lat ese tén – az (1) be kez dés
d) pont ja sze rin ti in téz ke dést, a (2) be kez dés b) pont ja he -
lyett pe dig a (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti in téz ke dést
kell vég re haj ta ni.

(5) Egy sze mély re, il let ve egy jár mû re vo nat ko zó an
SIS-t al kal ma zó ál la mon ként csak egy fi gyel mez te tõ jel -
zés he lyez he tõ el a SIS-be. Ha egy idõ ben több adat to váb -
bí tás ra kö te le zett szerv azo nos sze mély re vo nat ko zó an,
több kü lön bö zõ fi gyel mez te tõ jel zés el he lye zé se cél já ból
to váb bít ada tot, a SIRENE Iro da az (1), il let ve a (2) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott sor rend nek meg fele lõen he lye zi el a 
sor rend sze rint elõbb álló fi gyel mez te tõ jel zést. A sor rend -
ben hát rébb álló fi gyel mez te tõ jel zés el he lye zé se cél já ból
to váb bí tott ada to kat a SIRENE Iro da elekt ro ni kus mó don
tá rol ja, és er rõl nyil ván tar tást ve zet. A nyil ván tar tás ba vé -
tel rõl ér te sí ti az adat to váb bí tás ra kö te le zett szer vet.

(6) Ha az érin tett sze mély re vagy jár mû re vo nat ko zó an
ko ráb ban el he lye zett fi gyel mez te tõ jel zést tör lik a SIS-bõl, 
a SIRENE Iro da az (5) be kez dés sze rint tá rolt ada tok alap -
ján – ha a fi gyel mez te tõ jel zés el he lye zé sé nek fel té te lei to -
vább ra is fenn áll nak – az (1), il let ve a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott sor rend sze rint kö vet ke zõ fi gyel mez te tõ
jel zést he lye zi el, és ez zel egy ide jû leg a fi gyel mez te tõ jel -
zés hez kap cso ló dó ada to kat az (5) be kez dés sze rin ti nyil -
ván tar tás ból tör li. A SIRENE Iro da er rõl ér te sí ti az adat to -
váb bí tás ra kö te le zett szer vet.

Figyelmeztetõ jelzések összeegyeztethetõsége

15.  §

(1) Ha a fi gyel mez te tõ jel zés el he lye zé se so rán meg ál la -
pít ják, hogy a SIS-ben már sze re pel egy olyan sze mély, aki 
ugyan olyan, kö te le zõ en meg adan dó sze mé lyi ada tok kal
(csa lá di név, utó név, szü le té si idõ) ren del ke zik, a fi gyel -

2007/123. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 9329



mez te tõ jel zés jó vá ha gyá sa elõtt a SIRENE Iro da egyez tet
a fi gyel mez te tõ jel zést ki adó SIS-t al kal ma zó kül föl di ál -
lam SIRENE Iro dá já val an nak tisz tá zá sa ér de ké ben, hogy
a fi gyel mez te tõ jel zés ugyan ar ra a sze mély re vo nat ko -
zik-e.

(2) Ha a SIS-ben ko ráb ban el he lye zett, va la mint a
SIS-ben való el he lye zés cél já ból a SIRENE Iro dá nak
meg kül dött fi gyel mez te tõ jel zés (a továb biak ban: új
 figyelmeztetõ jel zés) ada tai két kü lön bö zõ sze mély re
vo nat koz nak, a SIRENE Iro da az új fi gyel mez te tõ jel -
zést el he lye zi.

(3) A SIRENE Iro da ab ban az eset ben is el he lye zi az új
fi gyel mez te tõ jel zést, ha az (1) be kez dés sze rin ti ada tok
ugyan ar ra a sze mély re vo nat koz nak, és az új fi gyel mez te tõ 
jel zés össze egyez tet he tõ a SIS-ben ko ráb ban el he lye zett
fi gyel mez te tõ jel zés sel.

(4) A 14.  § (1) be kez dé se sze rin ti in téz ke dés cél já ból el -
he lye zett fi gyel mez te tõ jel zé sek a kö vet ke zõk sze rint
egyez tet he tõk össze egy más sal:

a) a 14.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti fi gyel -
mez te tõ jel zés össze egyez tet he tõ a 14.  § (1) be kez dé sé nek
b), c) és f) pont ja sze rin ti fi gyel mez te tõ jel zés sel,

b) a 14.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti fi gyel -
mez te tõ jel zés nem egyez tet he tõ össze a 14.  § (1) be kez dé -
sé nek c)–f) pont ja sze rin ti fi gyel mez te tõ jel zés sel,

c) a 14.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti fi gyel -
mez te tõ jel zés össze egyez tet he tõ a 14.  § (1) be kez dé sé nek
f) pont ja sze rin ti fi gyel mez te tõ jel zés sel is, de nem egyez -
tet he tõ össze a 14.  § (1) be kez dé sé nek d) és e) pont ja sze -
rin ti fi gyel mez te tõ jel zé sek kel,

d) a 14.  § (1) be kez dé sé nek d) és e) pont ja sze rin ti fi -
gyel me ze tõ jel zé sek egy más sal sem egyez tet he tõk össze,
to váb bá nem egyez tet he tõk össze a 14.  § (1) be kez dé sé nek 
f) pont ja sze rin ti fi gyel mez te tõ jel zés sel.

(5) Ha az érin tett sze méllyel szem ben már egy SIS-t al -
kal ma zó kül föl di ál lam he lye zett el fi gyel mez te tõ jel zést,
és ezt köve tõen az adat to váb bí tás ra kö te le zett szerv ál tal
to váb bí tott ada tok nak meg fe le lõ fi gyel mez te tõ jel zés, a
(4) be kez dés re te kin tet tel, nem he lyez he tõ el a SIS-ben, a
SIRENE Iro da – a (6) és a (7) be kez dés ben fog lalt eset ki -
vé te lé vel – az újabb fi gyel mez te tõ jel zést nem he lye zi el,
ha nem az ada to kat elekt ro ni kus mó don tá rol ja, és er rõl,
va la mint min den, az érin tett sze mély re vo nat ko zó to váb bi
fi gyel mez te tõ jel zés el he lye zé sé re vo nat ko zó meg ke re sés -
rõl nyil ván tar tást ve zet.

(6) Ha az adat to váb bí tás ra kö te le zett szerv ál tal to váb -
bí tott ada tok nak meg fe le lõ fi gyel mez te tõ jel zés a 14.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sor rend ben meg elõ zi a
SIS-t al kal ma zó kül föl di ál lam ál tal ko ráb ban el he lye zett
fi gyel mez te tõ jel zést, ak kor a SIRENE Iro da a ma gyar fi -
gyel mez te tõ jel zés SIS-ben tör té nõ el he lye zé se ér de ké ben
egyez te tést kez de mé nyez a fi gyel mez te tõ jel zést ko ráb ban 
el he lye zõ SIS-t al kal ma zó kül föl di ál lam SIRENE Iro dá já -

val, a ko ráb ban el he lye zett fi gyel me ze tõ jel zés tör lé se ér -
de ké ben.

(7) Ha a köz ren det vagy a köz biz ton sá got fe nye ge tõ ko -
moly ve szély meg elõ zé sé nek ér de ké ben, je len tõs nem zet -
biz ton sá gi ok ból, il let ve sú lyos bûn cse lek mény meg elõ zé -
se cél já ból szük sé ges a 14.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott sor rend tõl való el té rés – az adat to váb bí tás ra kö te le zett 
szerv kez de mé nye zé sé re – a SIRENE Iro da a (6) be kez dés
sze rin ti egyez te tést kez de mé nyez het.

(8) Ha az érin tett sze mély vo nat ko zá sá ban ko ráb ban
egy SIS-t al kal ma zó ál lam ál tal el he lye zett fi gyel mez te tõ
jel zést tör lik a SIS-bõl, a SIRENE Iro da az (5) be kez dés
sze rint tá rolt ada tok alap ján – ha a fi gyel mez te tõ jel zés el -
he lye zé sé nek fel té te lei to vább ra is fenn áll nak – a 14.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sor rend sze rint kö vet ke -
zõ fi gyel mez te tõ jel zést he lye zi el, és ez zel egy ide jû leg a
fi gyel mez te tõ jel zés hez kap cso ló dó ada to kat az (5) be kez -
dés sze rin ti nyil ván tar tás ból tör li. A SIRENE Iro da er rõl
ér te sí ti az adat to váb bí tás ra kö te le zett szer vet.

(9) A jár mû re vo nat ko zó fi gyel mez te tõ jel zé sek egy -
más sal nem egyez tet he tõ ek össze.

Adatminõség-ellenõrzés

16.  §

(1) Ha a SIRENE Iro da ész le li, hogy az adat to váb bí tás ra 
kö te le zett szerv pon tat lan vagy hi á nyos ada tot to váb bí tott,
ha la dék ta la nul ér te sí ti az adat to váb bí tás ra kö te le zett szer -
vet, amely az ér te sí tést kö ve tõ 72 órán be lül meg kül di a
he lyes bí tett vagy ki egé szí tett ada to kat.

(2) Ha az adat to váb bí tás ra kö te le zett szerv ész le li, hogy
az ál ta la vagy egy SIS-t al kal ma zó kül föl di ál lam ál tal el -
ren delt fi gyel mez te tõ jel zés hez kap cso ló dó adat pon tat lan, 
hi á nyos, vagy an nak tör lé se szük sé ges, er rõl – a kü lön ren -
de let ben meg ha tá ro zott for ma nyom tat vá nyon – ér te sí ti a
SIRENE Iro dát.

A beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelõ
figyelmeztetõ jelzéssel kapcsolatos eljárás

17.  §

(1) Ha egy SIS-t al kal ma zó kül föl di ál lam tól olyan tar -
tal mú tá jé koz ta tás ér ke zik, hogy egy, a SIS tör vény 5.  §-a
(1) be kez dé sé nek e) pont ja sze rin ti fi gyel mez te tõ jel zés sel
érin tett sze mély ré szé re a SIS-t al kal ma zó kül föl di ál lam -
ban tar tóz ko dá si en ge délyt kí ván nak ki ál lí ta ni, er rõl az
érin tett ide gen ren dé sze ti ha tó sá gok nak egyez tet ni ük kell.
A ma gyar SIRENE Iro da a be ér ke zõ egyez te té si igény rõl a 
tá jé koz ta tás tól szá mí tott 48 órán be lül ér te sí ti a be uta zá si
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és tar tóz ko dá si ti lal mat el ren de lõ ma gyar ide gen ren dé sze -
ti ha tó sá got.

(2) Ha az egyez te tést köve tõen a SIS-t al kal ma zó kül föl -
di ál lam a tar tóz ko dá si en ge délyt ki bo csát ja, a fi gyel mez -
te tõ jel zést el ren de lõ ma gyar ide gen ren dé sze ti ha tó ság a
fi gyel mez te tõ jel zés tör lé sét kez de mé nye zi a SIRENE Iro -
dá nál.

(3) Ha a SIRENE Iro da tu do má sá ra jut, hogy egy, a SIS
tör vény 5.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja sze rin ti fi gyel -
mez te tõ jel zés sel érin tett sze mély ré szé re va la me lyik SIS-t 
al kal ma zó kül föl di ál lam tar tóz ko dá si en ge délyt ál lí tott ki, 
er rõl ha la dék ta la nul ér te sí ti a fi gyel mez te tõ jel zést el ren -
de lõ ma gyar ide gen ren dé sze ti ha tó sá got, hogy az mi e lõbb
meg kezd hes se az egyez te tést a tar tóz ko dá si en ge délyt ki -
ál lí tó kül föl di ide gen ren dé sze ti ha tó ság gal.

(4) Ha az egyez te tés ered mé nye kép pen a tar tóz ko dá si
en ge délyt ki ál lí tó SIS-t al kal ma zó kül föl di ál lam úgy dönt, 
hogy a tar tóz ko dá si en ge délyt nem von ja vissza, a ma gyar
ide gen ren dé sze ti ha tó ság a fi gyel mez te tõ jel zés tör lé sét
kez de mé nye zi a SIRENE Iro dá nál.

(5) Ha a SIRENE Iro da – ma gyar ha tó ság ér te sí té se
nyo mán – egyez te té si kö te le zett sé get ész lel anél kül,
hogy ab ban köz vet len ma gyar érin tett ség vol na meg -
állapítható, er rõl ha la dék ta la nul ér te sí ti az egyez te tés sel 
köz vet le nül érin tett SIS-t al kal ma zó kül föl di ál la mok
SIRENE Iro dá it.

(6) A SIRENE Iro da – a fi gyel mez te tõ jel zé sek hez köz -
vet le nül kap cso ló dó ki egé szí tõ in for má ci ók to váb bí tá sát
vagy a fi gyel mez te tõ jel zé sek tör lé sét ki vé ve – az egyez te -
té si el já rá sok ban nem ve het részt.

Figyelmeztetõ jelzés elhelyezése jármûvek
és lõfegyverek esetén

18.  §

(1) A SIS tör vény 6.  §-a (3) be kez dé sé nek a) és b) pont ja 
alap ján az N.SIS-ben – a (2) be kez dést ki vé ve – fi gyel -
mez te tõ jel zést kell el he lyez ni a kü lön jog sza bály alap ján
for gal mi en ge dély re és ha tó sá gi jel zés re kö te les el ve szett,
el tu laj do ní tott, meg sem mi sült jár mû vek re.

(2) Nem kell fi gyel mez te tõ jel zést el he lyez ni a
750 kg-ot meg nem ha la dó ön sú lyú pót ko csi, után fu tó, la -
kó pót ko csi el vesz té se, el tu laj do ní tá sa, meg sem mi sü lé se
ese tén.

(3) A SIS tör vény 6.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont ja
alap ján az N.SIS-ben fi gyel mez te tõ jel zést kell el he lyez ni
az aláb bi el ve szett, el tu laj do ní tott, meg sem mi sült lõ fegy -
ve rek re:

a) sö ré tes lõ fegy ver (hu za go lat lan hosszú),
b) go lyós lõ fegy ver (hu za golt hosszú),

c) ma rok lõ fegy ver (rö vid),
d) 7,5 jo u le vagy an nál ki sebb csõ tor ko la ti ener gi á jú

fló bert,
e) 7,5 jo u le csõ tor ko la ti ener gia fe let ti tel je sít mé nyû

lég fegy ver.

(4) Az (1) be kez dés sze rin ti jár mû vek, va la mint a
(3) be kez dés sze rin ti lõ fegy ve rek ada ta it a kö rö zést foly ta -
tó rend õri szerv meg kül di a SIRENE Iro dá nak, amely to -
váb bít ja az N.SIS Hi va tal nak a fi gyel mez te tõ jel zés
N.SIS-be tör té nõ el he lye zé se cél já ból.

(5) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott jár mû vek re vo -
nat ko zó fi gyel mez te tõ jel zés leg fel jebb a kö vet ke zõ ada to -
kat tar tal maz za:

a) a jár mû
aa) rend szá ma,
ab) al váz szá ma,
ac) gyárt má nya,
ad) tí pu sa,
ae) ka te gó ri á ja,
af) szí ne,
ag) sa já tos tu laj don sá ga, is mer te tõ je gye;
b) el vesz tés, el tu laj do ní tás, meg sem mi sü lés dá tu ma;
c) fi gyel mez te tõ jel zés ér vé nyes sé gi ide je;
d) fi gyel mez te tõ jel zés oka;
e) szük sé ges in téz ke dés;
f) a jár mû vet for ga lom ba he lye zõ ha tó ság SIS-t al kal -

ma zó ál la má nak meg ne ve zé se.

(6) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott lõ fegy ve rek re vo -
nat ko zó fi gyel mez te tõ jel zés leg fel jebb a kö vet ke zõ ada to -
kat tar tal maz za:

a) a lõ fegy ver
aa) ka te gó ri á ja,
ab) gyár tá si szá ma,
ac) gyárt má nya,
ad) pon tos meg ne ve zé se,
ae) ka li be re és an nak mér ték egy sé ge;
b) el vesz tés, el tu laj do ní tás, meg sem mi sü lés dá tu ma;
c) fi gyel mez te tõ jel zés ér vé nyes sé gi ide je;
d) fi gyel mez te tõ jel zés oka;
e) szük sé ges in téz ke dés;
f) a lõ fegy vert en ge dé lye zõ ha tó ság SIS-t al kal ma zó ál -

la má nak meg ne ve zé se.

(7) Az (5) be kez dés e) pont já ban, va la mint a (6) be kez -
dés e) pont já ban sze rep lõ szük sé ges in téz ke dés ként le fog -
la lást kell meg ad ni.

Figyelmeztetõ jelzés elhelyezése okmányok 
és hatósági jelzések esetén

19.  §

(1) A SIS tör vény 6.  §-a (3) be kez dé sé nek d) pont ja
alap ján az N.SIS-ben fi gyel mez te tõ jel zést kell el he lyez ni
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az aláb bi el ve szett, el tu laj do ní tott, meg sem mi sült ki töl tött
és ki töl tet len ok má nyok ra:

a) ma gán út le vél, ide ig le nes ma gán út le vél, dip lo ma ta -
út le vél, kül ügyi szol gá la ti út le vél, szol gá la ti út le vél, ha jós
szol gá la ti út le vél,

b) sze mély azo no sí tó iga zol vány,
c) kár tya for má tu mú ve ze tõi en ge dély,
d) ál lan dó for gal mi en ge dély és iga zo ló lap,
e) a kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott tar tóz ko dás ra és

le te le pe dés re jo go sí tó en ge dé lyek, va la mint az ide ig le nes
tar tóz ko dás ra jo go sí tó iga zo lás.

(2) A SIS tör vény 6.  §-a (3) be kez dé sé nek e) pont ja
alap ján az N.SIS-ben fi gyel mez te tõ jel zést kell el he lyez ni
az el ve szett, el tu laj do ní tott, meg sem mi sült

a) ál lan dó rend szám táb lá ra,
b) a V be tû je lû ide ig le nes rend szám táb lá ra.

(3) Ha a kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint a köz le -
ke dé si igaz ga tá si ha tó ság a rend szám táb la után gyár tá sát
en ge dé lyez te, fi gyel mez te tõ jel zést nem kell el he lyez ni.

(4) A szak rend szer az (1) be kez dés sze rin ti ok má -
nyok – a dip lo ma ta-út le vél és a kül ügyi szol gá la ti út le -
vél ki vé te lé vel –, va la mint a (2) be kez dés sze rin ti ha tó -
sá gi jel zé sek ada ta it – au to ma ti kus fi gyel mez te tõ jel zés -
el he lye zés út ján – ha la dék ta la nul to váb bít ja az N.SIS
Hi va tal nak, amely ké se de lem nél kül gon dos ko dik a fi -
gyel mez te tõ jel zés N.SIS-ben tör té nõ el he lye zé sé rõl.
A Kü lügy mi nisz té ri um az (1) be kez dés sze rin ti dip lo -
ma ta-út le vél és kül ügyi szol gá la ti út le vél ada ta it ha la -
dék ta la nul to váb bít ja az N.SIS Hi va tal nak, amely ké se -
de lem nél kül gon dos ko dik a fi gyel mez te tõ jel zés
N.SIS-ben tör té nõ el he lye zé sé rõl.

(5) Az (1) be kez dés sze rin ti ok má nyok ra vo nat ko zó fi -
gyel mez te tõ jel zés leg fel jebb a kö vet ke zõ ada to kat tar tal -
maz za:

a) az ok mány jo go sult já nak há zas sá gi, en nek hi á nyá -
ban szü le té si neve, ille tõ leg meg ne ve zé se,

b) az ok mány jo go sult já nak szü le té si ide je,
c) ok mány azo no sí tó,
d) el vesz tés, el tu laj do ní tás, meg sem mi sü lés dá tu ma,
e) fi gyel mez te tõ jel zés ér vé nyes sé gi ide je,
f) fi gyel mez te tõ jel zés oka,
g) szük sé ges in téz ke dés,
h) ok mányt ki bo csá tó ha tó ság SIS-t al kal ma zó ál la má -

nak meg ne ve zé se.

(6) A (2) be kez dés sze rin ti ha tó sá gi jel zé sek re vo nat ko -
zó fi gyel mez te tõ jel zés leg fel jebb a kö vet ke zõ ada to kat
tar tal maz za:

a) a ha tó sá gi jel zés (rend szám),
b) el vesz tés, el tu laj do ní tás, meg sem mi sü lés dá tu ma,
c) fi gyel mez te tõ jel zés ér vé nyes sé gi ide je,
d) fi gyel mez te tõ jel zés oka,
e) szük sé ges in téz ke dés,
f) a ha tó sá gi jel zést ki bo csá tó ha tó ság SIS-t al kal ma zó

ál la má nak meg ne ve zé se.

(7) Az (5) be kez dés g) pont já ban, va la mint a (6) be kez -
dés e) pont já ban sze rep lõ szük sé ges in téz ke dés ként le fog -
la lást kell meg ad ni.

Megjelölés csatolása

20.  §

(1) Meg je lö lés a SIS tör vény 5.  §-a (1) be kez dé sé nek
a), b) és f) pont ja sze rin ti, va la mint a SIS-t al kal ma zó kül -
föl di ál lam ál tal cél zott el len õr zés cél já ból el he lye zett fi -
gyel mez te tõ jel zés hez csa tol ha tó. Meg je lö lés csa to lá sa
ese tén a ma gyar ha tó sá gok a kért in téz ke dést nem hajt ják
vég re.

(2) A SIS-t al kal ma zó kül föl di ál lam ál tal el he lye zett, a
SIS tör vény 5.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti fi -
gyel mez te tõ jel zés hez ki zá ró lag ak kor le het meg je lö lés
csa to lá sát kez de mé nyez ni, ha a fi gyel mez te tõ jel zés ben
sze rep lõ sze mély a Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló tör -
vény ér tel mé ben gyer mek ko rú.

(3) Ha a SIRENE Iro da ész le li, hogy a ki bo csá tott fi -
gyel mez te tõ jel zés olyan sú lyos ala ki vagy egyéb hi bá ban
szen ved, amely ki zár ja az ab ban kért in téz ke dés ma gyar or -
szá gi vég re haj tá sát, er rõl ha la dék ta la nul ér te sí ti a fi gyel -
mez te tõ jel zést el he lye zõ SIS-t al kal ma zó ál lam SIRENE
Iro dá ját. A fi gyel mez te tõ jel zés sze rin ti in téz ke dés csak a
hiba ja ví tá sa után tel je sít he tõ.

Az okmányokra vonatkozó figyelmeztetõ jelzések
 törlése

21.  §

(1) A SIS-ben el he lye zett, ok mány ra vo nat ko zó fi gyel -
mez te tõ jel zést a ta lá la tot, de leg ké sõbb a fi gyel mez te tõ
jel zés ke ze lé sé re ren del ke zés re álló adat ke ze lé si idõ
(10 év) le jár tát köve tõen, vagy ab ban az eset ben kell tö röl -
ni, ha az ok mány ér vé nyes sé gi ide je le járt. A fi gyel mez te -
tõ jel zés tör lé se au to ma ti ku san tör té nik.

(2) Az ok mány vagy a ha tó sá gi jel zés meg ta lá lá sát
köve tõen – ezek vo nat ko zá sá ban – a szak rend szer el len õr -
zi, hogy ko ráb ban ke rült-e ér vé nyes fi gyel mez te tõ jel zés
el he lye zés re. Ha az ok mány hoz vagy a ha tó sá gi jel zés hez
kap cso ló dik fi gyel mez te tõ jel zés, azt tö röl ni kell.

22.  §

A fi gyel mez te tõ jel zés tör lé sét a 13.  § (4), (6) és (7) be -
kez dé sé ben fog lal tak al kal ma zá sá val kell vég re haj ta ni,
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az zal, hogy a fi gyel mez te tõ jel zés tör lé sé re vo nat ko zó
ada tot a szak rend szer tá rol ja.

IV. A TALÁLATOT KÖVETÕ ELJÁRÁS

23.  §

Ha a hoz zá fé ré si jo go sult ság gal ren del ke zõ szerv ta lá la -
tot ér el, er rõl ha la dék ta la nul ér te sí ti a SIRENE Iro dát. Ezt
köve tõen az ér te sí tést a kü lön ren de let ben meg ha tá ro zott
for ma nyom tat vá nyon tör té nõ be je len tés sel meg kell erõ sí -
te ni.

24.  §

(1) Ha a SIS tör vény 5.  §-ának (1) be kez dé se alap ján a
SIS-ben el he lye zett fi gyel mez te tõ jel zés kap csán egy SIS-t 
al kal ma zó kül föl di ál lam ér el ta lá la tot, er rõl – a SIS-t al -
kal ma zó kül föl di ál lam SIRENE Iro dá já tól ka pott ér te sí tés 
és ki egé szí tõ in for má ció alap ján – a SIRENE Iro da ha la -
dék ta la nul ér te sí ti az érin tett adat to váb bí tás ra kö te le zett
szer vet.

(2) A ta lá la tot el érõ SIS-t al kal ma zó kül föl di ál lam
SIRENE Iro dá já nak erre irá nyu ló ké rel me ese tén a
SIRENE Iro da – a ké re lem ben fog lalt ter je de lem ben – ki -
egé szí tõ in for má ci ót szol gál tat. A ki egé szí tõ in for má ció a
ta lá lat tal érin tett fi gyel mez te tõ jel zés ben kért in téz ke dés
vég re haj tá sá hoz szük sé ges mér té kig tar tal maz sze mé lyes
vagy egyéb ada to kat.

(3) A fi gyel mez te tõ jel zés el he lye zé sét kez de mé nye zõ
adat to váb bí tás ra kö te le zett szerv és a ta lá la tot el érõ kül föl -
di ha tó ság – a SIRENE Iro da köz re mû kö dé sé vel – szük ség 
sze rint egyez tet a fi gyel mez te tõ jel zés ben kért in téz ke dés
vég re haj tá sá ról. A fi gyel mez te tõ jel zést az Eu ró pai Unió
bûn ül dö zé si in for má ci ós rend sze re és a Nem zet kö zi
 Bûnügyi Rend õr ség Szer ve ze te ke re té ben meg va ló su ló
együtt mû kö dés rõl és in for má ció cse ré rõl  szóló 1999. évi
LIV. tör vény 9/A.  §-ának (2) be kez dé sé re fi gye lem mel a
SIRENE Iro da az N.SIS-bõl tör li, ha ar ról ér te sül, hogy a
kért in téz ke dést a ta lá la tot el érõ kül föl di ha tó ság vég re haj -
tot ta.

25.  §

(1) Ha a hoz zá fé ré si jo go sult ság gal ren del ke zõ szerv a
SIS-ben le kér de zést vé gez, és meg ál la pít ja, hogy van
olyan fi gyel mez te tõ jel zés, amely nek adat tar tal ma meg fe -
lel a le kér de zés alap já ul szol gá ló sze mély rõl vagy tárgy ról
be vitt ada tok nak, de az azo nos ság nem egy ér tel mû, – a kü -

lön ren de let ben meg ha tá ro zott for ma nyom tat vá nyon – a
SIRENE Iro dán ke resz tül ki egé szí tõ in for má ci ó kat kér az
azo nos ság meg ál la pí tá sá hoz.

(2) A SIRENE Iro da az egyez te tés so rán a SIS-t al kal -
ma zó kül föl di ál lam SIRENE Iro dá já tól be kért ki egé szí tõ
in for má ci ó kat ha la dék ta la nul el jut tat ja a hoz zá fé ré si jo go -
sult ság gal ren del ke zõ szerv nek.

(3) Ha az azo no sí tá si el já rás so rán a hoz zá fé ré si jo go -
sult ság gal ren del ke zõ szerv meg ál la pít ja, hogy nem áll
fenn azo nos ság, ak kor ad di gi in téz ke dé sét meg szün te ti,
és ez zel egy ide jû leg er rõl – a kü lön ren de let ben meg ha -
tá ro zott for ma nyom tat vá nyon – tá jé koz tat ja a SIRENE
Iro dát.

(4) A SIRENE Iro da a ta lá lat té nyé rõl – a SIS tör vény
5.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja sze rin ti fi gyel mez te tõ
jel zés ese tén csak erre vo nat ko zó elõ ze tes írás be li ké re lem
alap ján – ha la dék ta la nul ér te sí ti a fi gyel mez te tõ jel zést el -
he lye zõ SIS-t al kal ma zó kül föl di ál lam SIRENE Iro dá ját.
A SIRENE Iro da éves ta lá la ti sta tisz ti ka ké szí té se so rán a
fi gyel mez te tõ jel zést el he lye zõ SIS-t al kal ma zó ál lam
SIRENE Iro dá já val nem kö zölt ta lá la tot is figye lembe kell
ven ni.

(5) A ta lá la tot el érõ hoz zá fé ré si jo go sult ság gal ren del -
ke zõ szerv a fi gyel mez te tõ jel zést el he lye zõ SIS-t al kal -
ma zó kül föl di ál lam ál tal kért in téz ke dést a ma gyar jog sza -
bá lyok nak meg fele lõen vég re hajt ja, vagy a vég re haj tás ér -
de ké ben in téz ke dik, és er rõl a SIRENE Iro dát ér te sí ti. A
hoz zá fé ré si jo go sult ság gal ren del ke zõ szerv a kü lön ren -
de let ben meg ha tá ro zott for ma nyom tat vá nyon ki egé szí tõ
in for má ci ót igé nyel, ha a fi gyel mez te tõ jel zés vég re haj tá -
sá hoz to váb bi adat ra van szük sé ge.

(6) Ha a hoz zá fé ré si jo go sult ság gal ren del ke zõ szerv a
fi gyel mez te tõ jel zés ben kért in téz ke dést an nak el le né re
nem tud ja vég re haj ta ni, hogy az a nem ze ti jog gal össze -
egyez tet he tõ, er rõl – a kü lön ren de let ben meg ha tá ro zott
for ma nyom tat vá nyon – ha la dék ta la nul ér te sí ti a SIRENE
Iro dát. A SIRENE Iro da az ér te sí tés ben fog lal tak ról, így
kü lö nö sen a vég re haj tás aka dá lyá ról ha la dék ta la nul tá jé -
koz tat ja a fi gyel mez te tõ jel zést el he lye zõ SIS-t al kal ma zó
kül föl di ál lam SIRENE Iro dá ját.

26.  §

(1) Ha a hoz zá fé ré si jo go sult ság gal ren del ke zõ szerv a
SIS-t al kal ma zó kül föl di ál lam ál tal el he lye zett fi gyel mez -
te tõ jel zés re ta lá la tot ér el, és a köz ren det vagy köz biz ton -
sá got köz vet le nül fe nye ge tõ ko moly ve szély meg elõ zé sé -
nek ér de ké ben, je len tõs nem zet biz ton sá gi ok ból, il let ve
sú lyos bûn cse lek mény meg elõ zé se cél já ból szük sé ges,
hogy a fi gyel mez te tõ jel zés sze rin ti in téz ke dés he lyett
más – a ma gyar jog sza bá lyok nak meg fe le lõ – in téz ke dést
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al kal maz zon, erre a SIRENE Iro dán ke resz tül a fi gyel mez -
te tõ jel zést el he lye zõ SIS-t al kal ma zó kül föl di ál lam
SIRENE Iro dá já tól en ge délyt kér.

(2) A fi gyel mez te tõ jel zés ben kért in téz ke dés tõl el té rõ
in téz ke dés az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott en ge dély
bir to ká ban hajt ha tó vég re.

V. MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK

27.  §

(1) A sze mély azo no sí tó iga zol vány ki adá sá ról és nyil -
ván tar tá sá ról  szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Szig. Korm. ren de let) 4.  §-ának e) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A köz pon ti szerv]

„e) gon dos ko dik a sze mély azo no sí tó iga zol vány vissza -
vo ná sa, el vesz té se, el tu laj do ní tá sa, meg sem mi sü lé se, ta lá -
lá sa, va la mint le adá sa té nyé nek a nyil ván tar tá son tör té nõ
át ve ze té sé rõl;”

(2) A Szig. Korm. ren de let 32.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„32.  § (1) Aki nek a sze mély azo no sí tó iga zol vá nyát el tu -
laj do ní tot ták, meg sem mi sült vagy el vesz tet te, kö te les azt
ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb a tu do má sá ra ju tá sá tól szá -
mí tott há rom mun ka na pon be lül bár mely kör zet köz pon ti
jegy zõ nél vagy kül föl dön a kül kép vi se let nél be je len te ni.
A sze mély azo no sí tó iga zol vány el tu laj do ní tá sa  miatt a be -
je len té si kö te le zett ség a rend õrségnél tett fel je len tés sel is
tel je sít he tõ.

(2) Ha az (1) be kez dés ben fog lalt be je len tést a kül kép -
vi se let nél te szik meg, úgy az ha la dék ta la nul ér te sí ti a köz -
pon ti szer vet, amely ha la dék ta la nul gon dos ko dik az ok -
mány el vesz té se, el tu laj do ní tá sa, meg sem mi sü lé se té nyé -
nek a nyil ván tar tá son tör té nõ át ve ze té sé rõl.

(3) Ha az (1) be kez dés ben fog lalt be je len tést a kör zet -
köz pon ti jegy zõ nél te szik meg, úgy az ha la dék ta la nul
gon dos ko dik az ok mány el vesz té se, el tu laj do ní tá sa,
meg sem mi sü lé se té nyé nek a nyil ván tar tá son tör té nõ át -
ve ze té sé rõl.

(4) Ha az (1) be kez dés ben fog lalt be je len tést a rend -
õrségnél tett fel je len tés sel tel je sí tik, a rend õrség ha la dék -
ta la nul, elekt ro ni kus úton ér te sí ti a köz pon ti szer vet,
amely ha la dék ta la nul gon dos ko dik az ok mány el vesz té se,
el tu laj do ní tá sa, va la mint meg sem mi sü lé se té nyé nek a
nyil ván tar tá son tör té nõ át ve ze té sé rõl.”

(3) A Szig. Korm. ren de let 32/A.  §-a he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„32/A.  § (1) A meg ta lált sze mély azo no sí tó iga zol vány -
ról a meg ta lá lás tól szá mí tott há rom mun ka na pon be lül ér -

te sí te ni kell bár mely kör zet köz pon ti jegy zõt, il let ve kül -
kép vi se le tet.

(2) Ha az (1) be kez dés ben fog lal tak sze rint a kül kép -
vi se let ér te sül az ok mány meg ta lá lá sá ról, úgy ha la dék -
ta la nul ér te sí ti a köz pon ti szer vet, amely gon dos ko dik a
ta lá lás té nyé nek a nyil ván tar tá son tör té nõ azon na li át ve -
ze té sé rõl.

(3) Ha az (1) be kez dés ben fog lal tak sze rint a kör zet köz -
pon ti jegy zõ ér te sül az ok mány meg ta lá lá sá ról, úgy ha la -
dék ta la nul gon dos ko dik a ta lá lás té nyé nek a nyil ván tar tá -
son tör té nõ át ve ze té sé rõl.

(4) Ha a rend õrség ér te sül az ok mány meg ta lá lá sá ról,
úgy ha la dék ta la nul ér te sí ti bár mely kör zet köz pon ti jegy -
zõt, aki gon dos ko dik a ta lá lás té nyé nek a nyil ván tar tá son
tör té nõ át ve ze té sé rõl.

(5) Az ál lan dó sze mély azo no sí tó iga zol vány el vesz té sé -
rõl, el tu laj do ní tá sá ról, meg sem mi sü lé sé rõl, il let ve meg ta -
lá lá sá ról  szóló be je len tés rõl fel vett jegy zõ köny vet a kör -
zet köz pon ti jegy zõ, il let ve kül föl dön a kül kép vi se let a
köz pon ti szerv nek to váb bít ja.”

28.  §

A kül föld re uta zás ról  szóló 1998. évi XII. tör vény vég -
re haj tá sá ról  szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Utv. vhr.) 24.  §-ának (4)–(7) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Aki nek az úti ok má nyát el tu laj do ní tot ták, meg sem -
mi sült, vagy el vesz tet te, kö te les azt ha la dék ta la nul, de leg -
ké sõbb a tu do más ra ju tás tól szá mí tott há rom mun ka na pon
be lül az úti ok mány irán ti ké re lem át vé te lé re jo go sult
szerv nél vagy az út le vél ha tó ság nál be je len te ni. Az úti ok -
mány el tu laj do ní tá sa  miatt a be je len té si kö te le zett ség a
rend õrségnél tett fel je len tés sel is tel je sít he tõ.

(5) A be je len tés rõl – ha az nem a Hi va tal nál tör té -
nik – ha la dék ta la nul ér te sí te ni kell a Hi va talt. Ha a be je -
len té si kö te le zett sé get a rend õrségnél tel je sí tet ték, a
rend õrség elekt ro ni kus úton ér te sí ti a Hi va talt. A Hi va -
tal ha la dék ta la nul gon dos ko dik az úti ok mány el tu laj do -
ní tá sa, meg sem mi sü lé se, el vesz té se té nyé nek az úti ok -
má nyok köz pon ti nyil ván tar tás ban tör té nõ át ve ze té sé -
rõl.

(6) Az el ve szett nek vélt és az er rõl  szóló be je len tés után
meg ta lált úti ok mány ról a meg ta lá lás tól szá mí tott há rom
mun ka na pon be lül ér te sí te ni kell az úti ok mány át vé te lé re
jo go sult szer vet, il let ve az út le vél ha tó sá got.

(7) Az ér te sí tés rõl – ha azt nem a Hi va tal hoz tett ék
meg – ha la dék ta la nul tá jé koz tat ni kell a Hi va talt. A Hi va -
tal ha la dék ta la nul gon dos ko dik a ta lá lás té nyé nek a nyil -
ván tar tá son tör té nõ át ve ze té sé rõl.”
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29.  §

(1) A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la lét re ho zá sá ról, fel ada ta i ról és ha tás kö -
ré rõl  szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: KEKKH ren de let) a kö vet ke zõ 12/A.  §-sal egé -
szül ki:

„12/A.  § (1) A ha tás kö ré ben ki bo csá tott – kü lön jog sza -
bá lyok ban meg ha tá ro zott – ok má nyok vo nat ko zá sá ban, a
KEKKH a még ki töl tet len ok má nyok kö vet ke zõ ada ta it
ke ze li:

a) az ok mány tí pu sa,
b) a ki bo csá tó szerv meg ne ve zé se, a ki bo csá tás jog -

alap ja, a ki bo csá tás, a meg szün te tés idõ pont ja,
c) az ok mány azo no sí tó,
d) az ok mány tá ro lá si he lye,
e) az ok mány be vé te le zé sé re, ki adá sá ra és fel hasz ná lá -

sá ra, ér vény te len sé gé re, se lej te zé sé re vo nat ko zó ada tok,
f) a SIS fi gyel mez te tõ jel zés ke ze lé sé vel kap cso la tos

kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ada tok.
(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott nyil ván tar tás ban

a nyil ván tar tás ba vé tel és az ada tok ban be kö vet ke zõ vál to -
zá sok idõ pont ját – idõ ren di sor rend ben – is nyil ván kell
tar ta ni.”

(2) A KEKKH ren de let a kö vet ke zõ 16/A.  §-sal egé szül
ki:

„16/A. § A Schen ge ni Vég re haj tá si Egyez mény ke re té -
ben tör té nõ együtt mû kö dés rõl és in for má ció cse ré rõl  szóló
tör vény 11.  §-ának a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott ki töl tet -
len ok mány el vesz té se, el tu laj do ní tá sa, meg sem mi sü lé se,
va la mint ta lá lá sa té nyé nek a 12/A.  § sze rin ti nyil ván tar tás -
ba való be jegy zé sé vel egy ide jû leg a KEKKH az N.SIS Hi -
va tal út ján in téz ke dik a fi gyel mez te tõ jel zés SIS-be tör té -
nõ el he lye zé se iránt.”

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

30.  §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Szig. Korm. ren de let 3.  §-ának f) pont ja és
4.  §-ának f) pont ja.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a Szig. Korm. ren de let 3.  §-ának g) pont já ban az

„el lo pá sá ról” szö veg rész he lyé be az „el tu laj do ní tá sá -
ról” szö veg rész, 12.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban
az „el lop ták” szö veg rész he lyé be az „el tu laj do ní tot ták”
szö veg rész,

b) az Utv. vhr. 18.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „el lo pá -
sá ról” szö veg rész he lyé be az „el tu laj do ní tá sá ról” szö veg -
rész

lép.

(4) Ha tá lyát vesz ti

a) a 27–29.  § és a 27.  §-t meg elõ zõ cím, to váb bá a 30.  §
(2) és (3) be kez dé se e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na -
pon,

b) ez a be kez dés e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ má -
so dik na pon.

31.  §

A Ma gyar Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz té ri u ma – a
Schen ge ni Vég re haj tá si Egyez mény (a továb biak ban:
SVE) 108. cik ké nek (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kö -
te le zett ség tel je sí té se ér de ké ben, az SVE-ben meg ha tá ro -
zott le té te mé nye sen ke resz tül – tá jé koz tat ja az SVE-ben
ré szes ál la mo kat e ren de let 3.  §-ában meg ha tá ro zott szerv
ki je lö lé sé rõl.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

32.  §

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

a) a Be ne lux Gaz da sá gi Unió ál la mai, a Né met or szá gi
Szö vet sé gi Köz tár sa ság és a Fran cia Köz tár sa ság kor má -
nyai kö zött a kö zös ha tá ra i kon tör té nõ el len õr zé sek fo ko -
za tos meg szün te té sé rõl  szóló, 1985. jú ni us 14-i schen ge ni
meg ál la po dás vég re haj tá sá ról  szóló egyez mény (Schen ge -
ni Vég re haj tá si Egyez mény) 92–119. cik ke,

b) a ter ro riz mus el le ni küz de lem ke re té ben a Schen ge ni 
In for má ci ós Rend szer egyes új funk ci ó i nak be ve ze té sé rõl
 szóló 871/2004/EK ta ná csi ren de let (2004. áp ri lis 29.)
1. cik ke,

c) né hány új funk ci ó nak – töb bek kö zött a ter ro riz mus
el le ni küz de lem nek – a Schen ge ni In for má ci ós Rend szer -
be tör té nõ be ve ze té sé rõl  szóló 2005/211/IB ta ná csi ha tá ro -
zat (2005. feb ru ár 24.) 1. cik ke,

d) az eu ró pai el fo ga tó pa rancs ról és a tag ál la mok kö zöt -
ti át adá si el já rá sok ról  szóló 2002/584/IB ta ná csi ke ret ha tá -
ro zat (2002. jú ni us 13.) 9. cik ke.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

100/2007. (IX. 21.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások

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

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

1.  §

(1) Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap
társ fi nan szí ro zá sá ban meg va ló su ló tá mo ga tá sok igény be -
vé te lé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 23/2007. (IV. 13.)
FVM ren de let (a továb biak ban: R.) 19.  §-ának (3) be kez -
dé se he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„(3) A ki fi ze té si ké re lem ben az el szá mo lás alap ját csak
az ügy fél nél fel me rült ki adá sok ké pez he tik, me lye ket a
mû ve let meg va ló sí tá sa ér de ké ben tel je sí tett gaz da sá gi
ese mény rõl az ügy fél ne vé re ki ál lí tott, és – a Tech ni kai Se -
gít ség nyúj tás in téz ke dés ki vé te lé vel – pén zü gyi leg ren de -
zett ki adás iga zo ló bi zony lat iga zol.”
 (2) Az R. 19.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(9) A Tech ni kai Se gít ség nyúj tás in téz ke dés ese tét ki -
vé ve, csak a kész pénz zel és ban ki át uta lás sal ki egyen lí tett
ki adá sok fo gad ha tók el a tá mo ga tás alap ja ként.”
 (3) Az R. 19.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel:

„(10) A Tech ni kai Se gít ség nyúj tás in téz ke dés ke re té -
ben a szám lák tá mo ga tá si össze gé nek ki fi ze té se utó fi nan -
szí ro zás ke re té ben vagy köz vet le nül – en ged mé nye zés út -
ján – a szál lí tó ré szé re tör té nik.”

2.  §

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

(27.  § A tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell)
„c) épí té si be ru há zá sok ese tén terv do ku men tá ci ót, ami

a ter ve zett épít mény jel le gé tõl füg gõ en mi ni má li san tar tal -

maz za az alap raj zo(ka)t, hom lok za to(ka)t, met sze te(ke)t
és rész let raj zo(ka)t, il let ve azok mé ret ará nyos ada ta it, a
terv do ku men tá ci ót a ter ve zõi név jegy zék ben sze rep lõ épí -
tész-ter ve zõ el len jegy zé sé vel kell el lát ni;”

3.  §

Az R. 29.  §-ának má so dik (9) be kez dé se szá mo zá sa
(10) be kez dés re vál to zik, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ
(11)–(13) be kez dé sek kel egészül ki:

„(11) A tá mo ga tá si ké re lem mó do sí tá sá ra a gép, tech no -
ló gi ai be ren de zés te kin te té ben az ügy fél nek a ki fi ze té si
ké re lem be nyúj tá sa kor van le he tõ sé ge. Ki zá ró lag a tá mo -
ga tá si ké re lem ben sze rep lõ gé pek kel, tech no ló gi ai be ren -
de zé sek kel egyen ér té kû gé pek, tech no ló gi ai be ren de zé sek 
be szer zé se tá mo gat ha tó a ki fi ze té si ké re lem el bí rá lá sa
során. Egyenértékûnek kell tekinteni azt a gépet,
technológiai berendezést, amely:

a) sze re pel a ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá sá ra nyit va álló 
idõ szak elsõ nap ján ha tá lyos gép ka ta ló gus ban,

b) a tá mo ga tá si ké re lem ben sze rep lõ gép pel azo nos
gép vál to zat hoz tar to zik,

c) kor sze rû sé gi mu ta tó ja azo nos vagy ma ga sabb, mint a
tá mo ga tá si ké re lem ben sze rep lõ gép kor sze rû sé gi mu ta tó ja.

(12) A tá mo ga tás a tá mo ga tá si ké re lem mó do sí tá sát
köve tõen sem ha lad hat ja meg a meg vá sá rol ni kí vánt gép,
tech no ló gi ai be ren de zés gép ka ta ló gus ban sze rep lõ re fe -
ren cia árá nak a tá mo ga tá si ren de let ben meg ha tá ro zott mér -
té két, és a mó do sí tott gép, tech no ló gi ai be ren de zés re a tá -
mo ga tá si dön tés sel jó vá ha gyott el szá mol ha tó ki adá sok
alap ján meg ha tá ro zott tá mo ga tá si össze get.

(13) A tá mo ga tá si ké re lem mó do sí tá sa ese tén a 20.  §
(4) be kez dé sé ben fog lalt fel té telt a tá mo ga tá si dön tés sel
jó vá ha gyott el szá mol ha tó ki adá sok össze gé re vonatko -
zóan kell tel je sí te ni.”

4.  §

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

5.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba az zal, hogy ren del ke zé se it – a 2.  §-ban fog lal tak ki -
vé te lé vel – a fo lya mat ban lévõ ügyek re is al kal maz ni kell.
 (2) A 2.  §-ban fog lal ta kat a 2007. au gusz tus 13. után be -
nyúj tott tá mo ga tá si ké rel mek vo nat ko zá sá ban kell al kal -
maz ni.
 (3) E ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ har ma dik na pon
ha tá lyát veszti.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Melléklet a 100/2007. (IX. 21.) FVM rendelethez

[1. szá mú mel lék let a 23/2007. (IV. 17.) FVM ren de let hez]

A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája

A magyarországi SFH

SFH számítás

Meg ne ve zés M.e. SFH

D01 Kö zön sé ges búza és tön köly Ft/ha 91 638

D02 Du rum búza Ft/ha 85 022

D03 Rozs Ft/ha 65 432

D04 Árpa Ft/ha 81 107

D05 Zab Ft/ha 67 006

D06 Sze mes ku ko ri ca Ft/ha 123 278

D07 Rizs Ft/ha 128 296

D08 Egyéb ga bo na fé lék Ft/ha 78 056

D09E Szá raz hü ve lye sek: bor só, szá raz bab, csil lag fürt Ft/ha 107 119

D09F Szá raz hü ve lye sek: len cse, csi cse ri bor só, bük köny fé lék Ft/ha 102 126

D09G Szá raz hü ve lye sek, egyéb Ft/ha 101 675

D10 Bur go nya Ft/ha 615 308

D11 Cu kor ré pa Ft/ha 350 141

D12 Ta kar mány gyö ke rek és -ká posz ták Ft/ha 115 211

D23 Do hány Ft/ha 524 263

D24 Kom ló Ft/ha 684 726

D25 Gya pot Ft/ha –

D26 Ká posz ta rep ce és ré pa rep ce Ft/ha 101 766

D27 Nap ra for gó Ft/ha 97 053

D28 Szó ja Ft/ha 99 315

D29 Olaj len Ft/ha 72 875

D30 Egyéb ola jos mag vú nö vé nyek Ft/ha 106 942

D31 Rost len Ft/ha 73 713

D32 Rost ken der Ft/ha 149 825

D33 Egyéb rost nö vé nyek Ft/ha –

D34 Il ló olaj-, gyógy- és fû szer nö vé nyek Ft/ha 438 275

D35 Egyéb ipa ri nö vé nyek, egyéb Ft/ha 55 106

D14A Friss zöld ség fé lék, dinnye, sza mó ca – sza bad föl di és ala csony
ta ka rás alatt, szán tó föl di ve tés for gó ban

Ft/ha 405 920

D14B Friss zöld ség fé lék, dinnye, sza mó ca – sza bad föl di és ala csony
ta ka rás alatt, ker té sze ti ve tés for gó ban

Ft/ha 558 769

D15 Friss zöld ség fé lék, dinnye, sza mó ca – jár ha tó ta ka rás (üveg ház,
fó lia sá tor) alatt

Ft/ha 5 850 489

D16 Vi rá gok, dísz nö vé nyek – sza bad föl di és ala csony ta ka rás
(sík fó lia, fó lia alag út, hollandiágy)

Ft/ha 3 682 765

D17 Vi rá gok, dísz nö vé nyek – jár ha tó ta ka rás (üveg ház, fó lia sá tor)
alatt

Ft/ha 18 895 293

D18A Ta kar mány nö vé nyek – idõ sza ki gyep Ft/ha 37 480

D18B1 Ta kar mány nö vé nyek – egyéb zöld ta kar má nyok, si ló ku ko ri ca Ft/ha 142 044

D18B3 Ta kar mány nö vé nyek – egyéb zöld ta kar má nyok, egyéb Ft/ha 77 324

D19 Szán tó föl di sza po rí tó anyag (mag vak és pa lán ták) Ft/ha 128 299
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Meg ne ve zés M.e. SFH

D20 Egyéb szán tó föl di nö vé nyek Ft/ha 84 077

D21 Par lag, ugar tá mo ga tás nél kül Ft/ha –

D22 Par lag, ugar tá mo ga tás sal (set-asi de) Ft/ha –

E Kony ha kert Ft/ha 590 154

F01 Bel ter jes (in ten zív) gyep (rét és le ge lõ) Ft/ha 39 360

F02 Kül ter jes (ex ten zív) gyep (rét és le ge lõ) Ft/ha 35 386

G01A Gyü mölcs ül tet vé nyek, mér sé kelt ég övi friss Ft/ha 420 405

G01B Gyü mölcs ül tet vé nyek, szub tró pu si friss Ft/ha –

G01C Gyü mölcs ül tet vé nyek, hé ja sok Ft/ha 166 280

G02 Cit rus ül tet vé nyek Ft/ha –

G03A Olaj fa ül tet vé nyek – ét ke zé si olíva Ft/ha –

G03B Olaj fa ül tet vé nyek – olaj ter me lés re Ft/ha –

G04A Mi nõ sé gi bor szõ lõ ül tet vé nyek Ft/ha 356 946

G04B Egyéb bor szõ lõ ül tet vé nyek Ft/ha 303 758

G04C Cse me ge szõ lõ ül tet vé nyek Ft/ha 244 076

G04D Ma zso la szõ lõ ül tet vé nyek Ft/ha –

G05 Fa is ko lák Ft/ha 1 648 764

G06 Egyéb ül tet vé nyek Ft/ha –

G06A Sar jaz ta tá sos fás szá rú ener gia ül tet vény Ft/ha 80 000

G07 Jár ha tó ta ka rás (üveg ház, fó lia sá tor) alat ti ül tet vé nyek Ft/ha 5 945 607

I01 Má sod ve té sû nö vé nyek össze sen Ft/ha 266 755

I02 Gom ba Ft/100 m2 1 215 483

J01 Ló fé lék Ft/ál lat 37 528

J02A Egy éves nél fi a ta labb szar vas mar ha fé lék hím iva rú Ft/ál lat 14 034

J02B Egy éves nél fi a ta labb szar vas mar ha fé lék nõivarú Ft/ál lat 7 693

J03 Egy és két év kö zöt ti szar vas mar ha, hím iva rú Ft/ál lat 18 368

J04 Egy és két év kö zöt ti szar vas mar ha, nõ iva rú Ft/ál lat 10 759

J05 Két éves és idõ sebb szar vas mar ha, hím iva rú Ft/ál lat 21 052

J06 Két éves és idõ sebb szar vas mar ha, üszõ Ft/ál lat 11 282

J07 Kétéves és idõsebb szarvasmarha, tejhasznú tehén Ft/ál lat 220 550

J08 Kétéves és idõsebb szarvasmarha, egyéb tehén Ft/ál lat 11 955

J09A Juh, tenyész nõivarú (anyajuh) Ft/ál lat 3 619

J09B Juh, egyéb Ft/ál lat 2 668

J10A Kecske, tenyész nõivarú (anyakecske) Ft/ál lat 23 391

J10B Kecske, egyéb Ft/ál lat 17 371

J11 Sertés, malacok 20 kg alatt Ft/ál lat 2 577

J12 Sertés, tenyészkoca 50 kg felett Ft/ál lat 47 924

J13 Sertés, egyéb Ft/ál lat 11 710

J14 Pecsenyecsirke Ft/100 db ál lat 36 721

J15 Tojótyúk Ft/100 db ál lat 96 726

J16A Pulyka Ft/100 db ál lat 114 029

J16B Kacsa Ft/100 db ál lat 124 921

J16C Liba Ft/100 db ál lat 197 522

J16D Egyéb baromfi Ft/100 db ál lat 130 302

J17 Nyúl (tenyész és hízóállat együtt) Ft/ál lat 10 974

J18 Méhcsaládok száma Ft/kap tár 11 456
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

101/2007. (IX. 21.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a mezõgazdasági energiafelhasználás megújuló

energiaforrásokból történõ elõállításához nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl  szóló

78/2007. (VII. 30.) FVM rendelet módosításáról

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

1.  §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból a
me zõ gaz da sá gi ener gia fel hasz ná lás meg úju ló ener gia for -
rá sok ból tör té nõ elõ ál lí tá sá hoz nyúj tan dó tá mo ga tá sok
rész le tes fel té te le i rõl  szóló 78/2007. (VII. 30.) FVM ren -
de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-a a kö vet ke zõ h) pont tal
egé szül ki:

(E ren de let al kal ma zá sá ban)

„h) ál lag meg óvás: a bio massza ka zán élet tar ta má nak
meg õr zé se és az elõ ál lí tott ener gia szét osz tá sát, tá ro lá sát
szol gá ló esz kö zök ha té kony mû kö dé se cél já ból el vég zett
te vé keny ség, a tá mo ga tás sal meg va ló sí tott fej lesz tés nek jó 
állapotban történõ tartása.”

2.  §

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

„(3) E ren de let sze rint nem nyújt ha tó tá mo ga tás az
 Európai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap társ fi nan -
szí ro zá sá ban meg va ló su ló tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek
ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM ren -
de let (a továb biak ban: Vhr.) sze rin ti nem me zõ gaz da sá gi
be ru há zás hoz, kü lö nö sen olyan lé te sít mény hez köz vet le -
nül kap cso ló dó be ru há zás hoz, ahol értékesítési céllal
állítanak elõ keverés útján takarmányt.”

3.  §

(1) Az R. 4.  § (4) be kez dé sé nek f) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Vhr. 27.  § d) pont já tól el té rõ en a tá mo ga tás igény be -
vé te lé nek to váb bi fel té te le, hogy az ügy fél ren del kez zen a
fej lesz tés meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó, gé pész mér nö ki vég -
zett ség gel ren del ke zõ sze mély ál tal ké szí tett és alá írt tech -
no ló gi ai terv vel. A tech no ló gi ai terv tar tal maz za kü lö nö -
sen:]

„f) az egyes fej lesz té si kom po nen sek leg fon to sabb mû -
sza ki-tech ni kai ada ta it.”

 (2) Az R. 4.  § (5) be kez dé sé nek a he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A tá mo ga tás igény be vé te lé nek to váb bi fel té te le az
ügy fél nyi lat ko za ta a fel hasz nál ni ter ve zett – tü ze lõ be ren -
de zés tí pu sá val és az éves alap anya gi gén nyel össz hang ban 
álló – bio massza tü ze lõ anyag for rá sá ról és formá járól.”

 (3) Az R. 4.  § (6) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a be kez dés a kö vet -
ke zõ d) pont tal egé szül ki:

(Az ügy fél kö te les:)

„b) az ál lag meg óvás ról gon dos kod ni és az üze mel te té si 
kö te le zett sé gé nek ele get ten ni, amely a Vhr. 23.  § (1) be -
kez dés b) pont já tól el té rõ en az utol só ki fi ze té si ké re lem
be adá sá tól szá mí tott 5 évig áll fenn;”

,,d) a Vhr. 25.  § (2) be kez dé sé tõl el té rõ en a be ru há zást
a tá mo ga tá si dön tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 12 hó na pon
be lül be fe jez ni.”

4.  §

(1) Az R. 5.  § (1) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Egy tá mo ga tá si ké re lem alap ján igé nyel he tõ tá mo -
ga tás össze ge leg fel jebb 30 mil lió fo rint le het.”

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

„(3) A tá mo ga tás mér té ke az el szá mol ha tó ki adá sok
35%-a.”

 (3) Az R. 5.  § (4) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a be kez dés a kö vet -
ke zõ d) pont tal egé szül ki:

(E ren de let alap ján el szá mol ha tó ki adás nak mi nõ sül:)

„c) a Vhr. 31.  §-ában meg ha tá ro zott egyéb el szá mol ha tó 
ki adá sok;

d) a Tv. 9.  § a) pont já ban fog lal tak nak meg fele lõen a
fej lesz tés üzem be he lye zé sé vel kap cso lat ban fel me rült
költ sé gek.”

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

(A be ru há zás el szá mol ha tó ki adá sai nem ha lad hat ják
meg:)
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,,a) a Gép ka ta ló gus ban sze rep lõ esz köz be szer zé se ese -
tén a Gép ka ta ló gus ban meg ha tá ro zott re fe ren cia árat;

b) a (4) be kez dés c) pont já ban sze rep lõ ki adá sok ese tén 
a Vhr. 31.  §-ában meg ha tá ro zott mér té ket.”
 (5) Az R. 5.  § (6) be kez dé sé nek a he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A (4) be kez dés b)–d) pont já ban meg ha tá ro zott ki -
adá sok nem ha lad hat ják meg együt te sen az összes el szá -
mol ha tó ki adás 35%-át.”

5.  §

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

(A tá mo ga tá si ké rel met)
„a) 2007. év ben szep tem ber 17-tõl no vem ber 5-ig”

[a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal hoz (a továb -
biak ban: MVH) le het be nyúj ta ni].
 (2) Az R. 6.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A tá mo ga tá si ké re lem hez csa tol ni kell:)
„a) a mel lék let ben meg ha tá ro zott, az ér té ke lést alá tá -

masz tó iga zo lá so kat, nyi lat ko za to kat, do ku men tu mo kat;”

6.  §

Az R. 8.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) Az utol só ki fi ze té si ké re lem hez csa tol ni kell a be ru -

há zás be fe je zé sé re vo nat ko zó, gé pész mér nö ki vég zett ség -
gel ren del ke zõ sze mély ál tal ki ál lí tott nyi lat ko za tot. Ha
a nyi lat ko zat ki ál lí tó ja el tér a tech no ló gi ai terv ké szí tõ jé -
tõl, ak kor csa tol ni kell a vég zett sé get iga zo ló ok irat má -
solatát.”

7.  §

(1) Az R. 9.  § (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Ha az ügy fél a fej lesz tés sel meg va ló sí tott bio -
massza ka zán hoz összes sé gé ben az elõ ál lít ha tó hõ ener -
gia 25%-át meg ha la dó ka pa ci tá sú olyan fo gyasz tó(ka)t
csat la koz tat, amely(ek) nem fe lel(nek) meg a 4.  § (6) be -
kez dés a) pont ja sze rin ti fel hasz ná lá si cél nak, ak kor kö -
te les a már fel vett tá mo ga tá si összeg 50%-át a jo go su lat -
la nul igény be vett tá mo ga tás ra vo nat ko zó sza bá lyok
sze rint vissza fi zet ni és az ügy fél tá mo ga tás hoz való
joga meg szû nik.

(3) Ha az ügy fél a fej lesz tés sel meg va ló sí tott bio massza
ka zán hoz összes sé gé ben az elõ ál lít ha tó hõ ener gia 50%-át

meg ha la dó ka pa ci tá sú olyan fo gyasz tó(ka)t csat la koz tat,
amely(ek) nem fe lel(nek) meg a 4.  § (6) be kez dés a) pont ja 
sze rin ti fel hasz ná lá si cél nak, ak kor kö te les a már fel vett
tá mo ga tá si össze get a jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga -
tás ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint vissza fi zet ni és az ügy -
fél tá mo ga tás hoz való joga meg szû nik.”
 (2) Az R. 9.  § (6) és (7) be kez dé se a he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(6) Ha a be ru há zás be fe je zé sét kö ve tõ 3. év vé gé re a
költ ség-ha szon elem zés ben vál lalt a me zõ gaz da sá gi na tu -
rá lis ada tok alap ján szá mí tott át la gos hõ ener gia igény nem
éri el a tény le ges me zõ gaz da sá gi na tu rá lis ada tai alap ján
szá mí tott át la gos hõ ener gia igény 85%-át, ak kor az ügy fél
az el ma ra dás ará nyá ban szá za lék pon ton ként kö te les a tá -
mo ga tás 5%-át a jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás ra
vo nat ko zó sza bá lyok sze rint vissza fi zet ni.

(7) Ha az el len õr zés so rán meg ál la pí tást nyer, hogy az
ügy fél nem gon dos ko dik a fej lesz tés sel meg va ló sí tott esz -
kö zök ál lag meg óvá sá ról, ak kor kö te les az igény be vett tá -
mo ga tás 50%-át a jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tá -
sok ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint vissza fi zet ni és az ügy -
fél tá mo ga tás hoz való joga meg szû nik.”

8.  §

Az R. 11.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„11.  § Ez a ren de let az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi -

dék fej lesz té si Alap ból nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo -
ga tás ról  szóló 1698/2005/EK ta ná csi ren de let 26. cik ké -
nek vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít -
ja meg.”

9.  §

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

10.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba, egy -
ide jû leg ha tá lyát vesz ti az R. 2.  §-ának c) pont ja és
5.  §-ának (2) be kez dé se.
 (2) E ren de let 2007. de cem ber 31. nap ján ha tá lyát
vesz ti.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Melléklet a 101/2007. (IX. 21.) FVM rendelethez

1. Az R. mel lék le té nek Szak mai szem pon tok cím 2. sora he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(SZAKMAI SZEMPONTOK)

„

Fej lesz tés
ál lat te nyész tés re,
ker té szet re gya ko rolt
hatásai

Az elõ ál lí tott ener gia
leg alább 75%-ban
ál lat te nyész tés ben,
ker té szet ben tör té nõ
fel hasz ná lá sa
Az elõ ál lí tott ener gia
leg alább 50%-ban
ál lat te nyész tés ben,
ker té szet ben történõ
felhasználása

Át la gos hõ ener gia igény
alap ján szá mí tott1./A.

10

5

,,

2. Az R. mel lék le té nek Ho ri zon tá lis szem pon tok cím 3. sora he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK)

„

A meg va ló sí tás he lye A fej lesz tést hát rá nyos
hely ze tû te rü le ten ter ve zik 
meg va ló sí ta ni

A 23/2007. (IV. 17.) FVM 
ren de let 3.  § 14. pont ja
sze rin ti kis tér sé gi, il let ve
te le pü lés lis ta alap ján
MVH nyilvántartás

5

,,

3. Az R. mel lék le té nek Ér tel me zé sek, ki egé szí té sek, meg jegy zé sek a mel lék let hez cím a kö vet ke zõ 1/A. pont tal
egészül ki:

„1/A. A rész arány meg ha tá ro zá sa az aláb bi kép let tel tör té nik:

Rész arány = ál lat te nyész tés, ker té szet át la gos éves hõ ener gia igé nye oszt va a tel jes át la gos hõ ener gia igénnyel. Ál lat -
te nyész tés ben, ker té szet ben tör té nõ fel hasz ná lás nak mi nõ sül a fó lia sá tor, üveg ház te rü let és az ál lat lét szám alap ján
számított átlagos éves hõenergia igény.”

4. Az R. mel lék le té nek Ér tel me zé sek, ki egé szí té sek, meg jegy zé sek a mel lék let hez cím 5. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
rendelkezés lép:

„5. A fej lesz tés esz köz ará nyos költ ség ha té kony sá ga az aláb bi kép let tel ke rül meg ha tá ro zás ra:

Költ ség ha té kony sá gi mu ta tó = Ey /GC * 1,25 (ezer Ft/GJ)

ahol:

Ey = a 2.  § g) pont ja sze rint meg ha tá ro zott ef fek tív hõ ener gia ter me lés vagy a 2.  § e) pont ja sze rin ti át la gos hõ -
ener gia igény kö zül a kisebb érték (GJ)

GC = a fej lesz tés nek az 5.  § (4)–(6) be kez dé sek alap ján meg ha tá ro zott el szá mol ha tó költ sé gei (ezer Ft).”
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

102/2007. (IX. 21.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
az állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó

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

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

1.  §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból az 
ál lat tar tó te le pek kor sze rû sí té sé hez nyúj tan dó tá mo ga tá -
sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM
ren de let (a továb biak ban: R.) 8. szá mú mel lék le te e ren de -
let mel lék le te szerint módosul.

2.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép ha -
tály ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ har ma dik na pon ha tá -
lyát vesz ti.

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

Melléklet
a 102/2007. (IX. 21.) FVM rendelethez

Az R. 8. szá mú mel lék le té nek Üz le ti terv pon to zá sa cím
2–7. sora he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lépnek:

(Üzleti terv pontozása)
„

Üz le ti terv Ve ze tõi össze fog la ló 1

Ügy fél be mu ta tá sa 3

Pi ac elem zés és Ér té ke sí tés 9

Mû kö dé si terv 5

Szer ve zet, em be ri erõ for rá sok 3

Fej lesz tés be mu ta tá sa 9
,,

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

103/2007. (IX. 21.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl  szóló

52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet módosításáról

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

1.  §

(1) Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból a szak ta nács adá si szol gál ta tá sok igény be vé te lé hez
nyúj tan dó tá mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló
52/2007. (VI. 28.) FVM ren de let (a továb biak ban: R.) 5.  §
(2) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„Az ügy fél – to váb bi jo go sult sá gi fel té tel ként – a szak -
ta nács adá si szol gál ta tás hoz kap cso ló dó tá mo ga tást csak
ab ban az eset ben ve he ti igény be, ha nem mi nõ sül be jegy -
zett szaktanácsadónak, nem TSzK, és”

(2) Az R. 5.  § (4) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A szak ta nács adá si szol gál ta tás or szá gos le fe dett sé -
gé nek biz to sí tá sa ér de ké ben a szol gál ta tás éves tá mo ga tá si 
ke re te alap ján az FVM éven te kvó tát határoz meg a TSzK
részére.”

2.  §

Az R. 6.  § (6) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A TSzK az össze sí tett tá mo ga tá si ké rel me ket az (1) be -
kez dés ben meg je lölt ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15 na pon be -
lül be nyújt ja az MVH részére.”

3.  §

Az R. 6.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül ki:
„(8) A szak ta nács adá si szol gál ta tást a TSzK a szolgál -

tatási szer zõ dés ha tá lyos sá gá nak idõ pont já tól megkezd -
heti.”
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4.  §

Az R. 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„7.  § A tá mo ga tá si ké rel me ket a TSzK kvó tá já nak

figye lembe véte lével az MVH a Tv. 32.  §-ának (1) be kez -
dés b) pont ja sze rint, a TSzK és az ügy fél kö zött lét re jött
szol gál ta tá si szer zõ dés hatályba lépésének dá tu ma sze rin ti
sor rend alap ján bí rál ja el az zal, hogy a 15 000 euró vagy
an nál na gyobb össze gû köz vet len ki fi ze tés tá mo ga tás ban
ré sze sü lõ ügy fe lek a bírálat során elsõbbséget élveznek.”

5.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ har ma dik na pon
hatályát veszti.

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

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

104/2007. (IX. 21.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról  szóló

1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikke szerinti
készségek elsajátítására, ösztönzésére

és végrehajtására igénybe vehetõ támogatás
részletes feltételeirõl  szóló

79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet módosításáról

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

1.  §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból
nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról  szóló
1698/2005/EK ta ná csi ren de let 59. cik ke sze rin ti kész sé -
gek el sa já tí tá sá ra, ösz tön zé sé re és vég re haj tá sá ra igény be

ve he tõ tá mo ga tás rész le tes fel té te le i rõl  szóló 79/2007.
(VII. 30.) FVM ren de let (a továb biak ban: R.) 5.  §-ának
(1)–(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép -
nek:

„(1) A tá mo ga tá si ké rel met 2007. év ben egy al ka lom -
mal, szep tem ber 1-jé tõl szep tem ber 30-áig kell benyújtani.

(2) A tá mo ga tá si ké re lem hez csa tol ni kell az IH ál tal ki -
adott, a HVI cí met iga zo ló ok irat hi te les má so la ti pél dá -
nyát.

(3) Új HVI el is me rés ese tén az el is me rést kö ve tõ elsõ
ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá si idõ szak ban nyújt hat ja be a
tá mo ga tá si kérelmet.”

2.  §

Az R. 6.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„6.  § (1) A He lyi Vi dék fej lesz té si Iro da ál tal igé nyel he -

tõ tá mo ga tás leg ma ga sabb össze ge el szá mo lá si idõ sza kon -
ként 1 100 000 Ft, amely alól ki vé telt ké pez nek a 2007.
szep tem ber 1-jé tõl 2007. szep tem ber 30-áig be nyúj tott ki -
fi ze té si ké rel mek, amely ké rel mek so rán igé nyel he tõ
támogatás legmagasabb összege 1 750 000 Ft.

(2) Az IH ve ze tõ je az egyes el szá mo lá si idõ sza kok ra
kü lön fel ada to kat ha tá roz hat meg, ame lyek el vég zé sé re az
(1) be kez dés ben fog lal ta kon fe lül az IH ve ze tõ je el szá mo -
lá si idõ sza kon ként leg fel jebb 200 000 Ft tá mo ga tást ítél -
het meg. Ezen fel ada tok tel je sí té sé rõl az FVM–VKSZI
iga zo lást ál lít ki, ame lyet a vo nat ko zó ki fi ze té si kérelem
benyújtási idõszakának végéig továbbít az MVH felé.

(3) A 200 000 Ft-ot meg ha la dó szám la té tel ese tén a
szám la té tel re vo nat ko zó an két ár aján la tot kell mel lé kel ni a 
ki fi ze té si kérelemhez.

(4) Amennyi ben az FVM–VKSZI iga zo lá sa 100%-nál
ki sebb mér té kû tel je sí tés rõl szól, a tá mo ga tás leg ma ga -
sabb össze ge az (1) be kez dés össze gé nek és a tel je sí tés
mér té ké nek szor za ta, va la mint a (2) be kez dés össze gé nek
és a teljesítés mértékének szor za ta.

(5) A köz for rá sok ará nya az összes el is mer he tõ net tó
költ sé gen be lül 100%, egye sü let és ala pít vány ese té ben az
összes el is mer he tõ brut tó költségen belül 100%.

(6) A 3.  § (1) be kez dé sé ben rög zí tett, adott el szá mo lá si
idõ szak ra vo nat ko zó fel ada tok el lá tá sá val összefüggõ

a) sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sok leg alább 40%-ban,
b) do lo gi jel le gû rá for dí tá sok leg fel jebb 60%-ban

el szá mol ha tók.
(7) A ki fi ze tés el szá mo lá sá nak alap ja az FVM–VKSZI

ál tal jó vá ha gyott havi be szá mo ló, amit az FVM–VKSZI a
vo nat ko zó ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá si idõ szak vé gé ig
továbbít az MVH felé.

(8) E ren de let al kal ma zá sá ban el szá mol ha tó ki adás nak
mi nõ sül nek az 1. szá mú mel lék let ben fel so rolt te vé keny -
sé gek so rán fel me rült és a 2. szá mú mel lék let ben fel so rolt
do lo gi kiadásokon túl az alábbiak:

a) VTSZ 2710 ben zin, gáz olaj,
b) VTSZ 8471 szá mí tó gép, lap top,
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c) SZJ 4030 táv fû tés,
d) SZJ 75.11.13. át fo gó ter ve zés/sta tisz ti kai szol gá lat,
e) SZJ 91.33 más ho va nem so rolt egyéb kö zös sé gi, tár -

sa dal mi te vé keny ség,
f) SZJ 74.14.21 té ma me ne dzse lés, prog ram ko or di ná -

lás,
g) SZJ 74.87.17.9 más ho va nem so rolt egyéb üz le ti

szol gál ta tás.
(9) Az elsõ ki fi ze té si ké re lem ke re té ben a HVI mû kö dé -

se kap csán a 2007. má jus 15-étõl fel me rült költ sé gek
számolhatóak el.

(10) Új HVI el is me ré se ese tén az elsõ ki fi ze té si ké re lem 
ke re té ben az IH ál tal ki adott iga zo ló ok irat ki bo csá tá sát
kö ve tõ hó elsõ nap ja és a ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá sa kö -
zöt ti idõ szak ban felmerülõ költségek számolhatók el.”

3.  §

Az R. 2. szá mú mel lék le te az e ren de let mel lék le té ben
fog lal tak kal egészül ki.

4.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ har ma dik na pon
hatályát veszti.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Melléklet a 104/2007. (IX. 21.) FVM rendelethez

,,84. Árucsoport

Atomreaktorok, kazánok, gépek és mechanikus berendezések; ezek alkatrészei

VÁMTARIFA

Áru meg ne ve zés
szám

köt.
alsz.

KN
alsz.

m.
alsz.

1 2 3 4 5

8415 Lég kon di ci o ná ló be ren de zés mo tor meg haj tá sú ven til á tor ral, hõ mér sék let- 
és ned ves ség sza bá lyo zó szer ke zet tel, be le ért ve az olyan be ren de zést is,
amely ben a nedvesség külön nem szabályozható

8415 10 – Ab lak ra vagy fal ra sze rel he tõ, kom pakt ké szü lék vagy szét vá lasz tott
rendszer:

8415 10 10 00 – – Kom pakt ké szü lék

8415 10 90 00 – – Szét vá lasz tott rend szer

8418 Hû tõ gép, fa gyasz tó gép és egyéb hû tõ- vagy fa gyasz tó ké szü lék, elekt ro mos
vagy más mû kö dé sû is; hõ szi vattyú a 8415 vtsz. alá tar to zó lég kon di ci o ná ló
berendezés kivételével

8418 10 – Kom bi nált hû tõ-fa gyasz tó gép, kü lön kül sõ aj tók kal:

8418 10 99 00 – – – Más fé le

– Ház tar tá si hû tõ gép:

8418 21 – – Komp resszo ros tí pu sú:

8418 21 10 00 – – – 340 li ter ûr tar ta lom mal

– – – Más:

8418 21 51 00 – – – – Asz ta li ki vi tel

8418 21 59 00 – – – – Be épí tett tí pus

– – – – Más, az ûr tar ta lom:

8418 21 91 00 – – – – – Leg fel jebb 250 li ter

8418 21 99 00 – – – – – 250 li tert meg ha la dó, de leg fel jebb 340 li ter



VÁMTARIFA

Áru meg ne ve zés
szám

köt.
alsz.

KN
alsz.

m.
alsz.

1 2 3 4 5

8470 Szá mo ló gép és szá mo ló funk ci ó val el lá tott zseb mé re tû adat rög zí tõ-, elõ hí vó- 
és meg je le ní tõ gép; köny ve lõ gép, pos tai bér men te sí tõ gép, jegy ki adó gép és
ha son ló gép számolószerkezettel; pénztárgép:

8470 10 00 00 – Elekt ro ni kus szá mo ló gép, kül sõ áram for rás nél kül mû kö dõ és szá mo ló
funk ci ó val el lá tott zseb mé re tû adat rög zí tõ-, elõ hí vó- és megjelenítõ gép

8471 Au to ma ti kus adat fel dol go zó gép és egy sé gei; mág ne ses és op ti kai le ol va só,
adat át író gép a kó dolt adat adat hor do zó ra tör té nõ át írá sá ra, má sutt nem
em lí tett gépi adatfeldolgozáshoz:

8471 10 – Ana lóg vagy hib rid au to ma ti kus adat fel dol go zó gép

8471 30 00 00 – 10 kg-nál nem ne he zebb hor doz ha tó di gi tá lis au to ma ta adat fel dol go zó
gép, amely leg alább egy köz pon ti fel dol go zó egy sé get, egy bil len tyû ze tet és
egy meg je le ní tõ egységet tartalmaz

– Más di gi tá lis au to ma ti kus adat fel dol go zó gép:

8471 41 – – Kom bi nál va is, ha egy bur ko la ton be lül leg alább egy köz pon ti
adat fel dol go zó egy sé get és egy-egy in put és out put egy sé get tartalmaz:

8471 50 – Di gi tá lis fel dol go zó egy ség a 8471 41 vagy a 8471 49 al szám alá tar to zók
ki vé te lé vel, akár tar tal maz egy bur ko la ton be lül a kö vet ke zõ egy sé gek bõl
egyet vagy ket tõt, akár nem: tá ro lóegy ség, in putegység, outputegység:

8471 60 – – In put- vagy out put egy ség, tá ro ló egy ség gel egy bur ko lat ban is:

8471 60 40 00 – – – Prin ter

8471 60 50 00 – – – Bil len tyû zet

8471 70 – Tá ro ló egy ség:

8471 70 40 00 – – – Köz pon ti tá ro ló egy ség

– – – Más:

– – – – Le me zes tá ro ló egy ség:

8471 70 51 00 – – – – – Op ti kai, man ge to op ti kai is

– – – – – Más:

8471 70 53 00 – – – – – – Me rev le me zes meg haj tó

8473 A 8469–8472 vtsz. alá tar to zó gép hez ki zá ró lag vagy el sõ sor ban hasz nált
al kat rész vagy tar to zék (a gép tá ro lá sá ra, szál lí tá sá ra, vé del mé re szol gá ló tok
és hasonló kivételével):

– A 8470 vtsz. alá tar to zó gép al kat ré sze és tar to zé ka:

8473 21 – – A 8470 10, 8470 21 vagy a 8470 29 al szám alat ti elekt ro ni kus
szá mo ló gép hez:

8473 21 10 00 – – – Elekt ro ni kus ré szek

8473 21 90 00 – – – Más

8473 30 – A 84 71 vtsz. alá tar to zó gép al kat ré sze és tar to zé ka

8473 30 10 00 – – Elekt ro ni kus ré szek

8473 30 90 00 – – Más

,,
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A gazdasági és közlekedési miniszter
81/2007. (IX. 21.) GKM

rendelete

a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási
díjairól és a felügyeleti díj  fizetésének

 szabályairól  szóló
 19/2002. (XI. 5.) GKM–PM együttes rendelet

módosításáról

A vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény 6.  §
(2) be kez dé sé ben és 113.  § b) pont já ban, a föld gáz el lá tás -
ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény 56.  § (1) be kez dés
b) pont já ban, a táv hõ szol gál ta tás ról  szóló 2005. évi XVIII. 
tör vény 60.  § (2) be kez dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján, a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § g) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár -
va – a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Ma gyar Ener gia Hi va tal igaz ga tá si szol gál ta tá si dí ja i -
ról és a fel ügye le ti díj fi ze té sé nek sza bá lya i ról  szóló
19/2002. (XI. 5.) GKM–PM együt tes ren de let (a továb -
biak ban: R.) 1.  § (2) be kez dés b) pont ja he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

[Az en ge dé lyes]
„b) bár mely más en ge dé lyes vál lal ko zás ban tör té nõ, a

sza va za tok 25, 50 vagy 75 szá za lé kát meg ha la dó be fo lyás
szer zé sé nek és az eh hez fû zõ dõ jo gok gya kor lá sá nak jó vá -
ha gyá sa,”
[irán ti ké rel me el bí rá lá sá ért az e ren de let mel lék le te sze -
rin ti igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat kö te les fi zet ni.]

2.  §

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

„(2) Az en ge dé lyes nek az egész éves fel ügye le ti dí jat
ezer fo rint ra ke re kít ve két rész let ben, a tárgy év ja nu ár
15-éig és jú ni us 30-áig kell be fi zet nie a Hi va tal 2.  § (1) be -
kez dés ben meg je lölt bank szám lá já ra. Ha az en ge dé lyes év
köz ben kap mû kö dé si en ge délyt, a tárgy év re csak a fel -
ügye le ti díj ará nyos ré szét kell be fi zet nie egy összeg ben, a
mû kö dé si en ge dély jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ har min -
ca dik mun ka na pig. A fel ügye le ti dí jat – a (3) be kez dés ben
fog lal tak ki vé te lé vel – vissza igé nyel ni nem le het.”

3.  §

Az R. „Az igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak” al cím alatt a
kö vet ke zõ 2/A.  §-sal egé szül ki:

„2/A.  § A föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör -
vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló
111/2003. (VII. 29.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról szó ló
49/2006. (III. 10.) Korm. ren de let 42.  § (4) be kez dé se
alap ján le foly ta tott el já rás men tes az igaz ga tá si szol gál ta -
tá si díj meg fi ze té se alól.”

4.  §

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

5.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba, ren del ke -
zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek ben is al kal maz ni kell.

(2) E ren de let 1.  §-a és 4.  §-a a ki hir de té sét kö ve tõ
46. na pon lép ha tály ba, ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét
köve tõen in dult el já rá sok ra kell al kal maz ni.

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

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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Melléklet a 81/2007. (IX. 21.) GKM rendelethez

Az R. mellékletének módosítása

1. Az R. mel lék let I. Föld gáz el lá tás címû fe je zet 13. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ pont lép:

„13. Mû kö dé si en ge dé lyek mó do sí tá sa irán ti ké rel mek el bí rá lá sa 100 E Ft/adat, de leg -
fel jebb az adott en ge -
dély ki adá sá nak díja

– ha a mû kö dé si en ge dé lyek mó do sí tá sa irán ti ké re lem tár gya ki zá ró lag te le pü lés vissza -
vo ná sa, va la mint te le pü lés rész ki je lö lé se, be kap cso lá si idõ pont já nak át he lye zé se és
vissza vo ná sa 25 E Ft/adat

– ha a mû kö dé si en ge dé lyek mó do sí tá sa irán ti ké re lem tár gya te rü let ki je lö lé se, be kap -
cso lá si idõ pont já nak át he lye zé se és vissza vo ná sa, a ké re lem el bí rá lá sa díj men tes

Üz let sza bály zat mó do sí tá sá nak jó vá ha gyá sa 100 E Ft/adat, de leg -
fel jebb 500 E Ft

Üze mi és Ke res ke del mi Sza bály zat mó do sí tá sá nak jó vá ha gyá sa 100 E Ft/adat, de leg -
fel jebb 5 000 E Ft”

2. Az R. mel lék let I. Föld gáz el lá tás címû fe je zet 14. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ pont lép:

„14. En ge dé lyes más gaz da sá gi tár sa sá gi for má ba tör té nõ át ala ku lá sa, szét vá lás, egye sü -
lés, jog utód nél kü li meg szû nés, a sza va za tok 25, 50 vagy 75 szá za lé kát meg ha la dó be fo -
lyás szer zé se és az eh hez fû zõ dõ jo gok gya kor lá sa, alap tõ ke, il let ve törzs tõ ke leg alább
egy ne gyed ré szé vel tör té nõ le szál lí tá sa irán ti ké re lem el bí rá lá sa
– föld gáz szál lí tó, -tá ro ló, -rend szer irá nyí tá si en ge dé lyes ese té ben 5 000 E Ft
– föld gá ze losz tói en ge dé lyes ese té ben

100 E-nél ke ve sebb fo gyasz tó val ren del ke zõ 1 000 E Ft
100 E-nél több fo gyasz tó val ren del ke zõ 5 000 E Ft

– föld gáz-ke res ke del mi en ge dé lyes ese té ben 1 000 E Ft
– föld gáz köz üze mi nagy ke res ke del mi en ge dé lyes ese té ben 5 000 E Ft
– föld gáz köz üze mi szol gál ta tá si en ge dé lyes ese té ben

100 E-nél ke ve sebb fo gyasz tó val ren del ke zõ 1 000 E Ft
100 E-nél több fo gyasz tó val ren del ke zõ 5 000 E Ft

– pro pán-bu tán gá zok és ezek ele gye i nek ve ze té ken tör té nõ el osz tá sát és szol gál ta tá sát
vég zõ en ge dé lyes ese té ben 1 000 E Ft”

3. Az R. mel lék let II. Vil la mos ener gia-el lá tás címû fe je zet 13. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ pont lép:

„13. A vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény (a to váb bi ak ban: VET) 51.  §
(1) be kez dé se sze rin ti en ge dé lyek mó do sí tá sa irán ti ké re lem el bí rá lá sa 100 E Ft/adat, de leg -

fel jebb az adott en ge -
dély ki adá sá nak díja

– Üz let sza bály zat mó do sí tá sá nak jó vá ha gyá sa 100 E Ft/adat, de leg -
fel jebb 500 E Ft

– Üze mi sza bály zat, ke res ke del mi és el osz tó há ló za ti sza bály zat mó do sí tá sá nak jóvá -
hagyása 100 E Ft/adat, de leg -

fel jebb 5 000 E Ft”

4. Az R. mel lék let II. Vil la mos ener gia-el lá tás címû fe je zet 15. és 16. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ pon tok lép nek:

„15. Erõ mû tel je sít mény nö ve lé si, el sõd le ges ener gia for rá sá nak meg vá lasz tá sá ra, meg -
vál toz ta tá sá ra vo nat ko zó en ge dély ér vé nyes sé gi idõ tar ta má nak meg hosszab bí tá sa irán ti
ké re lem el bí rá lá sa 1 000 E Ft
16. En ge dé lyes más gaz da sá gi tár sa sá gi for má ba tör té nõ át ala ku lá sa, szét vá lás, egye -
sülés, jog utód nél kü li meg szû nés, a sza va za tok 25, 50 vagy 75 szá za lé kát meg ha la dó  be -
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folyás szer zé se és az eh hez fû zõ dõ jo gok gya kor lá sa, alap tõ ke, il let ve törzs tõ ke leg alább
egy ne gyed ré szé vel tör té nõ le szál lí tá sa irán ti ké re lem el bí rá lá sa
ter me lõ ese té ben

= 50–200 MW erõ mû vi tel je sít mény ese tén 1 000 E Ft
= 200 MW-nál na gyobb erõ mû vi tel je sít mény ese tén 3 000 E Ft

– vil la mos ener gia-át vi te li en ge dé lyes ese té ben 5 000 E Ft
– vil la mos ener gia-elosz tói en ge dé lyes ese té ben 5 000 E Ft
– vil la mos ener gia-rend szer irá nyí tó en ge dé lyes ese té ben 5 000 E Ft
– vil la mos ener gia-ke res ke de lem en ge dé lye se ese té ben 1 000 E Ft
– köz üze mi vil la mos ener gia-nagy ke res ke de lem en ge dé lye se ese té ben 5 000 E Ft
– köz üze mi vil la mos ener gia-szol gál ta tás en ge dé lye se ese té ben 5 000 E Ft”

5. Az R. mel lék let II. Vil la mos ener gia-el lá tás címû fe je zet 18. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ pont lép:

„18. Az en ge dé lyes mû kö dé si en ge dé lyé ben meg ha tá ro zott alap ve tõ esz kö zei és va gyo ni
ér té kû jo gai har ma dik sze mély ré szé re tör té nõ át ru há zá sá nak, át en ge dé sé nek, lí zing be
adá sá nak, il let ve egyéb mó don tar tós hasz ná lat ba adá sá nak, meg ter he lé sé nek vagy biz to -
sí té kul való le kö té sé nek jó vá ha gyá sa irán ti ké re lem elbírálása 5 000 E Ft”

6. Az R. mel lék let II. Vil la mos ener gia-el lá tás címû fe je zet 29. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ pont lép:

„29. Kis erõ mû el sõd le ges ener gia for rá sá nak meg vá lasz tá sa és meg vál toz ta tá sa, lé te sí té se, vil la mos ener gia terme -
lése, va la mint vil la mos ener gia ter me lé sé nek szü ne tel te té se, meg szün te té se és a kis erõ mû meg szün te té se irán ti ké re lem
el bí rá lá sa az aláb bi be épí tett erõ mû vi vil la mos tel je sít mény függ vé nyé ben:

Új erõ mû
ese tén

 Meg lé võ erõ mû
 ese tén

– 0,5–5 MW ese tén 500 E Ft 200 E Ft

– 5 MW fö löt t–20 MW ese tén 1 000 E Ft 400 E Ft

– 20 MW fö löt t–50 MW ese tén 2 500 E Ft 1 000 E Ft”

7. Az R. mel lék let II. Vil la mos ener gia-el lá tás címû fe je zet 31. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ pont lép:

„31. Ter me lõ vagy kis erõ mû üze mel te tõ je ál tal meg úju ló ener gia for rás ból vagy hul la dék -
ból nyert ener gi á val elõ ál lí tott vil la mos ener gia ter me lé sé hez fel hasz nált erõ for rás, vala -
mint az az zal elõ ál lí tott vil la mos ener gia kö te le zõ en át ve en dõ mennyi sé gé nek meg -
állapítása, iga zo lá sa
– 0,5–5 MW ese tén 100 E Ft
– 5 MW fö lött–20 MW ese tén 200 E Ft
– 20 MW fö lött–50 MW ese tén 400 E Ft
– 50 MW fö lött 650 E Ft”

8. Az R. mel lék let III. Táv hõ ter me lés címû fe je zet 2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ pont lép:

„2. Hõ ter me lõ lé te sít mény hez lé te sí té si en ge dély, táv hõ ter me lé sé re vo nat ko zó mû kö dé si 
en ge dély mó do sí tá sa irán ti ké re lem el bí rá lá sa 100 E Ft/adat, de leg -

fel jebb az adott en ge -
dély ki adá sá nak díja”

9. Az R. mel lék let III. Táv hõ ter me lés címû fe je zet 4. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ pont lép:

„4. Át ala ku lás, az en ge dé lyes alap tõ ké jé nek, il let ve törzs tõ ké jé nek leg alább egy ne gyed
résszel tör té nõ le szál lí tá sa, va la mint bár mely en ge dé lyes vál lal ko zás ban tör té nõ 25, 50
vagy 75 szá za lé kot meg ha la dó be fo lyás szer zé se és az eh hez fû zõ dõ jo gok gya kor lá sa
irán ti ké re lem el bí rá lá sa
– 5 MW-nál ki sebb hõ tel je sít mény ese tén 200 E Ft
– 5–50 MW hõ tel je sít mény ese tén 500 E Ft
– 50–200 MW hõ tel je sít mény ese tén 1 000 E Ft
– 200 MW-nál na gyobb hõ tel je sít mény ese tén 3 000 E Ft”

9348 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/123. szám



A honvédelmi miniszter
38/2007. (IX. 21.) HM

rendelete

a honvédségnél foglalkoztatottak közalkalmazotti
jogviszonyával összefüggõ 

egyes kérdések rendezésérõl  szóló
25/1992. (XI. 25.) HM rendelet módosításáról

A Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör -
vény ben és a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992.
évi XXXIII. tör vény ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján –   az 
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter rel, az egész ség ügyi mi nisz -
ter rel és a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben – a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 51.  §-ában meg ha tá ro zott fel adat -
kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A hon véd ség nél fog lal koz ta tot tak köz al kal ma zot ti jog -
vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek ren de zé sé rõl
 szóló 25/1992. (XI. 25.) HM ren de let (a továb biak ban: R.)
1.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ h) pont tal egé szül ki:

[A vo nat ko zó kor mány ren de le te ket, il let ve az ok ta tá sért 
fe le lõs mi nisz ter ren de le tét, va la mint – a g) pont te kin te té -
ben – va la mennyi ága za ti mi nisz te ri ren de le tet al kal maz ni 
kell]

„h) a gya kor no ki idõ vel kap cso la tos szak mai kö te le zett -
sé gek re, a gya kor no ki idõ alat ti szá mon ké rés fel té te le i re, a 
gya kor nok szak mai ve ze tõ jé nek fel ada ta i ra, va la mint a
gya kor no ki mi nõ sí tés re.”

2.  §

(1) Az R. 3.  §-át meg elõ zõ cím he lyé be a kö vet ke zõ cím
lép:

,,(Az Mt. 75.  §-ához és a Kjt. 20–20/B. §-ai hoz)”

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

„(1) Köz al kal ma zot ti jog vi szony – a 3/A.  §-ban fog lalt
ki vé tel lel – csak pá lyá zat út ján lé te sít he tõ, bün tet len elõ -
éle tû ma gyar ál lam pol gár ral.”

3.  §

Az R. a kö vet ke zõ 3/A.  §-sal egé szül ki:
„3/A.  § A 3.  §-tól el té rõ en pá lyá za ti ki írás nél kül lé te sít -

he tõ köz al kal ma zot ti jog vi szony az 1. szá mú mel lék let
A–D fi ze té si osz tály ba tar to zó, az Ál la mi Egész ség ügyi
Köz pont A–E fi ze té si osz tály ba tar to zó és a ka to nai nem -
zet biz ton sá gi szol gá la tok va la mennyi köz al kal ma zot ti
mun ka kö ré ben.”

4.  §

Az R. az 5. §-t kö ve tõ en a kö vet ke zõ cím mel és
5/A.  §-sal egé szül ki:

„(A Kjt. 22.  §-ához)

5/A.  § (1) Nem kell gya kor no ki idõt ki köt ni, ha a köz al -
kal ma zott olyan mun ka kört tölt be, amely ben a be so ro lás
alap já ul figye lembe ve he tõ jogi szak vizs ga, szak or vo si
dip lo ma, mér leg ké pes köny ve lõ szak ké pe sí tés vagy ez zel
egyen ér té kû ké pe sí tés, ok le ve les könyv vizs gá lói ké pe sí -
tés, adó- vagy tár sa da lom biz to sí tá si ügy in té zõ (ta nács -
adói) ké pe sí tés, dok to ri fo ko zat (PhD, DLA), a tu do -
mány(ok) kan di dá tu sa, a tu do mány(ok) dok to ra, il let ve a
kül föl dön szer zett és ho no sí tott vagy el is mert tu do má nyos
fo ko zat, és ez zel a köz al kal ma zott ren del ke zik.

(2) A mun kál ta tó alap te vé keny sé ge el lá tá sá val össze -
füg gõ mun ka kör nek a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl szó ló 2004. évi CV. tör vény 70.  § (1) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott fel ada tok el lá tá sá hoz köz vet le nül
kap cso ló dó mun ka kö rök mi nõ sül nek.”

5.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék let „I. Ál ta lá nos mun ka kö rök,
1. Ve ze tõi mun ka kö rök, B) Ve ze tõ be osz tás” ré sze a
követ kezõ mun ka kör rel egé szül ki:

,,

ok ta tá si szer ve ze ti
egy ség ve ze tõ-
he lyet te se
(egye tem nél)
(be so ro lás 
„ok ta tói fo ko zat”
sze rint)

100

,,

(2) Az R. 1. szá mú mel lék let „I. Ál ta lá nos mun ka kö rök,
1. Ve ze tõi mun ka kö rök, B) Ve ze tõ be osz tás” ré sze  a kö -
vet ke zõ mun ka kör rel egé szül ki:

„

dé kán he lyet tes 
(be so ro lás „ok ta tói
fo ko zat” sze rint)

* * * 200

,,

(3) Az R. 1. szá mú mel lék let „I. Ál ta lá nos mun ka kö rök,
2. Cso port ve ze tõ” rész „iro da, te lep, ét kez de, szál lo da, üz -
let, üdü lõ, la kó ház, bolt, kony ha, épü let gond no ka (ve ze tõ -
je)” sora he lyé be a kö vet ke zõ sor lép:

„

iro da, te lep, ét kez de, 
szál lo da, üz let,
üdü lõ, la kó ház, bolt,
kony ha, épü let, lõ tér
gond noka (ve ze tõ je)

* * * * * * *

,,

2007/123. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 9349



(4) Az R. 1. szá mú mel lék let „IV. Fel sõ ok ta tá si mun ka -
kö rök, 2. Szak al kal ma zott” része a kö vet ke zõ mun ka kör -
rel egé szül ki:

„

gya kor la ti ok ta tó * * *

,,

6.  §

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

(2) Ha tá lyát vesz ti 
a) az R. 1. szá mú mel lék let ,,I. Ál ta lá nos mun ka kö rök,

1. Ve ze tõi mun ka kö rök, A) Ma ga sabb ve ze tõ be osz tás”
ré szé ben a „dé kán he lyet tes (be so ro lás „ok ta tói fo ko zat”
sze rint)” sor,

b) a hon véd ség nél fog lal koz ta tot tak köz al kal ma zot ti
jog vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek ren de zé sé rõl
 szóló 25/1992. (XI. 25.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
11/2007. (V. 11.) HM ren de let,

c) a hon véd ség nél fog lal koz ta tot tak köz al kal ma zot ti
jog vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek ren de zé sé rõl
 szóló 25/1992. (XI. 25.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
36/2005. (IX. 27.) HM ren de let,

d) a hon véd ség nél fog lal koz ta tot tak köz al kal ma zot ti
jog vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek ren de zé sé rõl
 szóló 25/1992. (XI. 25.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
11/2004. (V. 7.) HM ren de let,

e) a hon véd ség nél fog lal koz ta tot tak köz al kal ma zot ti
jog vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek ren de zé sé rõl
 szóló 25/1992. (XI. 25.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
27/2003. (VIII. 6.) HM ren de let,

f) a hon véd ség nél fog lal koz ta tot tak köz al kal ma zot ti
jog vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek ren de zé sé rõl
 szóló 25/1992. (XI. 25.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
48/2002. (XI. 22.) HM ren de let,

g) a hon véd ség nél fog lal koz ta tot tak köz al kal ma zot ti
jog vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek ren de zé sé rõl
 szóló 25/1992. (XI. 25.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
38/2002. (V. 24.) HM ren de let,

h) a hon véd ség nél fog lal koz ta tot tak köz al kal ma zot ti
jog vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek ren de zé sé rõl
 szóló 25/1992. (XI. 25.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
17/2001. (VII. 20.) HM ren de let,

i) a hon véd ség nél fog lal koz ta tot tak köz al kal ma zot ti
jog vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek ren de zé sé rõl
 szóló 25/1992. (XI. 25.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
15/2001. (VI. 18.) HM ren de let,

j) a hon véd ség nél fog lal koz ta tot tak köz al kal ma zot ti
jog vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek ren de zé sé rõl
 szóló 25/1992. (XI. 25.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
19/2000. (VIII. 15.) HM ren de let,

k) a hon véd ség nél fog lal koz ta tot tak köz al kal ma zot ti
jog vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek ren de zé sé rõl

 szóló 25/1992. (XI. 25.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
8/1999. (VII. 16.) HM ren de let,

l) a hon véd ség nél fog lal koz ta tot tak köz al kal ma zot ti
jog vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek ren de zé sé rõl
 szóló 25/1992. (XI. 25.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
5/1999. (V. 7.) HM ren de let,

m) a hon véd ség nél fog lal koz ta tot tak köz al kal ma zot ti
jog vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek ren de zé sé rõl
 szóló 25/1992. (XI. 25.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
3/1997. (I. 30.) HM ren de let,

n) a hon véd ség nél fog lal koz ta tot tak köz al kal ma zot ti
jog vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek ren de zé sé rõl
 szóló 25/1992. (XI. 25.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
10/1994. (VI. 10.) HM ren de let,

o) a hon véd ség nél fog lal koz ta tot tak köz al kal ma zot ti
jog vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek ren de zé sé rõl
 szóló 25/1992. (XI. 25.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
15/1993. (XII. 29.) HM ren de let.

(3) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon a ha tá -
lyát vesz ti.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
45/2007. (IX. 21.) IRM

rendelete

a SIS-be történõ adatbevitel elrendeléséhez
felhasználandó iratmintákról, valamint a közúti

közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
 szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet módosításáról

A Schen ge ni Vég re haj tá si Egyez mény ke re té ben tör té -
nõ együtt mû kö dés rõl és in for má ció cse ré rõl  szóló 2007.
évi CV. tör vény 45.  §-ának (2) be kez dé sé ben, a köz úti
köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 48.  §-a (3) be kez -
dé sé nek d) és i) pont já ban, va la mint – a 7.  §, a 9.  § és a
10.  § te kin te té ben – a köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tás ról
 szóló 1999. évi LXXXIV. tör vény 42.  §-ának a) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti
mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 164/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának f), j) és n) pont já ban
meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

Az N.SIS in for ma ti kai köz pont fel ada ta it el lá tó szerv
ki je lö lé sé rõl, a SIS-be tör té nõ adat be vi tel el ren de lé sé nek
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és vég re haj tá sá nak, va la mint az N.SIS Hi va tal és a
SIRENE Iro da tech ni kai és ad mi niszt ra tív fel ada tai el lá tá -
sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 242/2007. (IX. 21.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: SIS Vhr.) 11.  §-ának
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben a ké rel met e ren -
de let 1. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott for ma nyom -
tat vá nyon is elõ le het ter jesz te ni.

2.  §

A SIS Vhr. 16.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
eset ben a fi gyel mez te tõ jel zés el he lye zé se cél já ból adat -
továbbításra kö te le zett szerv e ren de let 2. szá mú mel lék le -
té ben meg ha tá ro zott for ma nyom tat vá nyon ér te sí ti a
SIRENE Iro dát.

3.  §

(1) A SIS Vhr. 23.  §-a alap ján, a Schen ge ni Vég re haj tá si 
Egyez mény ke re té ben tör té nõ együtt mû kö dés rõl és in for -
má ció cse ré rõl  szóló 2007. évi CV. tör vény (a továb biak -
ban: SIS tör vény) 5.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja sze rin ti 
fi gyel mez te tõ jel zés ki vé te lé vel va la mennyi fi gyel mez te tõ 
jel zés ese tén el ért ta lá lat ese té ben a SIS-ben ke zelt ada tok -
hoz hoz zá fé ré si jo go sult ság gal ren del ke zõ szerv (a továb -
biak ban: hoz zá fé ré si jo go sult ság gal ren del ke zõ szerv)
e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott for ma -
nyom tat vá nyon erõ sí ti meg a ta lá lat el éré sé rõl  szóló ér te sí -
tést.

(2) A SIS Vhr. 23.  §-a alap ján, a SIS tör vény 5.  §-a
(1) be kez dé sé nek f) pont ja sze rin ti fi gyel mez te tõ jel zés
ese tén el ért ta lá lat ese té ben a hoz zá fé ré si jo go sult ság gal
ren del ke zõ szerv e ren de let 4. szá mú mel lék le té ben meg -
ha tá ro zott for ma nyom tat vá nyon erõ sí ti meg a ta lá lat el éré -
sé rõl  szóló ér te sí tést.

4.  §

A SIS Vhr. 25.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
eset ben a hoz zá fé ré si jo go sult ság gal ren del ke zõ szerv
e ren de let 5. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott for ma -
nyom tat vá nyon kér ki egé szí tõ in for má ci ó kat a le kér de zés
alap já ul szol gá ló sze mély vagy tárgy azo nos sá gá nak meg -
ál la pí tá sá hoz.

5.  §

A SIS Vhr. 25.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
eset ben a hoz zá fé ré si jo go sult ság gal ren del ke zõ szerv
e ren de let 6. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott for ma -
nyom tat vá nyon tá jé koz tat ja a SIRENE Iro dát ad di gi in téz -
ke dé se i nek meg szün te té sé rõl.

6.  §

A SIS Vhr. 25.  §-ának (6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
eset ben a hoz zá fé ré si jo go sult ság gal ren del ke zõ szerv
e ren de let 7. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott for ma -
nyom tat vá nyon ér te sí ti a SIRENE Iro dát ar ról, hogy az in -
téz ke dést nem le het vég re haj ta ni.

7.  §

(1) A köz úti köz le ke dé si igaz ga tá si fel ada tok ról, a köz -
úti köz le ke dé si ok má nyok ki adá sá ról és vissza vo ná sá ról
 szóló 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let (a továb biak ban: R.)
a kö vet ke zõ 22/A.  §-sal egészül ki:

„22/A.  § (1) A köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tás ról  szóló 
1999. évi LXXXIV. tör vény 33.  §-ának (5) be kez dé se sze -
rin ti be je len té si kö te le zett ség a pót lás irán ti ké re lem be -
nyúj tá sá val, va la mint az ok mány el tu laj do ní tá sa ese tén a
rend õrséghez tett feljelentéssel is teljesíthetõ.

(2) A köz le ke dé si igaz ga tá si ha tó ság vagy – ha az
(1) be kez dés sze rin ti be je len tés hoz zá ér ke zik – a Hi va tal
ha la dék ta la nul gon dos ko dik az ok mány el vesz té se, el tu -
laj do ní tá sa, meg sem mi sü lé se té nyé nek a nyilvántartáson
történõ átvezetésérõl.

(3) Ha az ok mány el tu laj do ní tá sa  miatt a rend õrségnél
fel je len tést tet tek, a rend õrség ha la dék ta la nul, elekt ro ni -
kus úton ér te sí ti a Hi va talt, amely ha la dék ta la nul gon dos -
ko dik az el tu laj do ní tás té nyé nek a nyil ván tar tá son történõ
átvezetésérõl.”

(2) Az R. a kö vet ke zõ 22/B.  §-sal egé szül ki:
„22/B. § (1) A meg ta lált ve ze tõi en ge dély rõl a meg ta lá -

lás tól szá mí tott há rom mun ka na pon be lül ér te sí te ni kell a
köz le ke dé si igazgatási hatóságot.

(2) Ha a köz le ke dé si igaz ga tá si ha tó ság ér te sül a
 vezetõi en ge dély meg ta lá lá sá ról, úgy ha la dék ta la nul
gon dos ko dik a ta lá lás té nyé nek a nyil ván tar tá son tör té -
nõ át ve ze té sé rõl.

(3) Ha a rend õrség ér te sül az ok mány meg ta lá lá sá ról,
úgy ha la dék ta la nul ér te sí ti bár mely köz le ke dé si igaz ga tá si 
ha tó sá got, amely gon dos ko dik a ta lá lás té nyé nek a nyil -
ván tar tá son történõ átvezetésérõl.

(4) A ve ze tõi en ge dély el vesz té sé rõl, el tu laj do ní tá sá ról, 
meg sem mi sü lé sé rõl, il let ve meg ta lá lá sá ról fel vett jegy zõ -
köny vet ok mány tá ri alap irat ként a köz le ke dé si igaz ga tá si
hatóság a Hivatalnak továbbítja.”

8.  §

Az R. a kö vet ke zõ 38/C.  §-sal egé szül ki:
„38/C.  § (1) A kül föld rõl bel föl di üze mel te tés cél já ból

be ho zott hasz nált jár mû for ga lom ba he lye zé sé re irá nyu ló
el já rás so rán a köz le ke dé si igaz ga tá si ha tó ság a Schen ge ni
In for má ci ós Rend szer (a továb biak ban: SIS) ada tai alap -
ján el len õr zi, hogy a jár mû höz, va la mint a jár mû ha tó sá gi
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en ge dé lyé hez és ha tó sá gi jel zé sé hez kap cso ló dik-e fi gyel -
mez te tõ jel zés.

(2) Ha a köz le ke dé si igaz ga tá si ha tó ság a SIS ada tai
alap ján ta lá la tot ér el, er rõl ha la dék ta la nul ér te sí ti a
SIRENE Iro dát. A köz le ke dé si igaz ga tá si ha tó ság az ér te -
sí tés sel egy ide jû leg a jár mû jogi hely ze té nek tisz tá zá sá ig a 
köz le ke dé si igaz ga tá si el já rást fel füg gesz ti.

(3) A köz le ke dé si igaz ga tá si ha tó ság az el já ró ha tó ság -
nak a jár mû, a kül föl di ha tó sá gi en ge dély és a kül föl di ha -
tó sá gi jel zés le fog la lás ról  szóló ér te sí té se alap ján, a jár mû
for ga lom ba he lye zé sé re irányuló kérelmet elutasítja.

(4) Ha az el já ró ha tó ság a köz le ke dé si igaz ga tá si ha tó sá -
got ar ról ér te sí ti, hogy a fi gyel mez te tõ jel zést el he lye zõ
SIS-t al kal ma zó kül föl di ál lam a jel zést mó do sí tot ta,
vissza von ta vagy tö röl te, és a jár mû jogi hely ze te ez ál tal
tisz tá zot tá vált, a for ga lom ba he lye zés re irá nyu ló el já rást
– az e ren de let ben meg ha tá ro zott egyéb fel té te lek iga zo lá -
sa mel lett – le kell foly tat ni.”

9.  §

(1) Az R. 65.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az el ve szett, el tu laj do ní tott, meg sem mi sült ha tó sá -
gi jel zés a nyil ván tar tás ban tör té nõ el len õr zést köve tõen a
köz le ke dé si igaz ga tá si ha tó ság en ge dé lye alap ján gyárt ha -
tó le. Az után gyár tás té nyét a nyilvántartásban rögzíteni
kell.”

(2) Az R. 65.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Nem en ge dé lyez he tõ az el ve szett, el tu laj do ní tott,
meg sem mi sült ha tó sá gi jel zés után gyár tá sa, ha egy ha tó sá -
gi jel zés má sod íz ben, il let ve ha a két ha tó sá gi jel zés egy -
szer re, vagy  szóló mo tor ke rék pár, pótkocsi hatósági jelzés
tûnik el.”

(3) Az R. 65.  §-a a kö vet ke zõ (8)–(12) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(8) Ha a köz le ke dé si igaz ga tá si ha tó ság a (4) be kez dés
alap ján nem en ge dé lye zi a ha tó sá gi jel zés után gyár tá sát,
 akkor a ha tó sá gi jel zés el vesz té sé nek, el tu laj do ní tá sá nak és
meg sem mi sü lé sé nek a be je len té sét köve tõen ha la dék ta la nul
gon dos ko dik az el vesz tés, el tu laj do ní tás vagy meg sem mi sü -
lés té nyé nek a nyil ván tar tá son tör té nõ át ve ze té sé rõl.

(9) Ha a ha tó sá gi jel zés el tu laj do ní tá sa  miatt a rend -
õrségnél fel je len tést tet tek, a rend õrség ha la dék ta la nul,
elekt ro ni kus úton ér te sí ti a Hi va talt, amely ha la dék ta la nul
gon dos ko dik a ha tó sá gi jel zés el tu laj do ní tá sa té nyé nek a
nyilvántartáson történõ átvezetésérõl.

(10) Ha a köz le ke dé si igaz ga tá si ha tó ság ér te sül a ha tó sá gi 
jel zés meg ta lá lá sá ról, úgy ha la dék ta la nul gon dos ko dik a ta lá -
lás té nyé nek a nyil ván tar tá son tör té nõ át ve ze té sé rõl.

(11) Ha a rend õrség ér te sül a ha tó sá gi jel zés meg ta lá lá -
sá ról, úgy ha la dék ta la nul ér te sí ti bár mely köz le ke dé si

igaz ga tá si ha tó sá got, amely gon dos ko dik a ta lá lás té nyé -
nek a nyil ván tar tá son tör té nõ át ve ze té sé rõl.

(12) A ha tó sá gi jel zés el vesz té sé rõl, el tu laj do ní tá sá ról,
meg sem mi sü lé sé rõl, il let ve meg ta lá lá sá ról  szóló jegy zõ -
köny vet ok mány tá ri alap irat ként a köz le ke dé si igaz ga tá si
hatóság a Hivatalnak továbbítja.”

10.  §

Az R. 78.  §-a a kö vet ke zõ (7)–(11) be kez dés sel egé szül ki:
„(7) A for gal mi en ge dély el vesz té se, el tu laj do ní tá sa,

meg sem mi sü lé se ese tén a köz le ke dé si igaz ga tá si ha tó ság a 
be je len tést köve tõen ha la dék ta la nul gon dos ko dik az ok -
mány el vesz té se, el tu laj do ní tá sa, va la mint meg sem mi sü -
lé se tényének a nyilvántartáson történõ átvezetésérõl.

(8) Ha a for gal mi en ge dély el tu laj do ní tá sa  miatt a rend -
õrségnél fel je len tést tet tek, a rend õrség ha la dék ta la nul,
elekt ro ni kus úton ér te sí ti a Hi va talt, amely ha la dék ta la nul
gon dos ko dik az ok mány el tu laj do ní tá sa té nyé nek a nyil -
ván tar tá son tör té nõ át ve ze té sé rõl.

(9) Ha a köz le ke dé si igaz ga tá si ha tó ság ér te sül az ok -
mány meg ta lá lá sá ról, úgy ha la dék ta la nul gon dos ko dik a
ta lá lás té nyé nek a nyil ván tar tá son történõ átvezetésérõl.

(10) Ha a rend õrség ér te sül az ok mány meg ta lá lá sá ról,
úgy ha la dék ta la nul ér te sí ti bár mely köz le ke dé si igaz ga tá si 
ha tó sá got, amely gon dos ko dik a ta lá lás té nyé nek a nyil -
ván tar tá son történõ átvezetésérõl.

(11) A for gal mi en ge dély el vesz té sé rõl, el tu laj do ní tá sá -
ról, meg sem mi sü lé sé rõl, il let ve meg ta lá lá sá ról fel vett
jegy zõ köny vet ok mány tá ri alap irat ként a köz le ke dé si
igaz ga tá si ha tó ság a Hi va tal nak to váb bít ja.”

11.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ ötö dik na pon lép hatályba.

(2) E ren de let 8.  §-a az Eu ró pai Unió Ta ná csá nak a
Schen ge ni In for má ci ós Rend szer al kal ma zá sát a Ma gyar
Köz tár sa ság szá má ra le he tõ vé tevõ ha tá ro za tá ban meg ha -
tá ro zott napon lép hatályba.

(3) Ha tá lyát vesz ti
a) a 7.  §, a 9.  § és a 10.  § e ren de let ha tály ba lé pé sét kö -

ve tõ napon,
b) ez a be kez dés e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ má -

so dik napon.

(4) Ha tá lyát vesz ti
a) a 8.  § a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tály ba lé -

pé sét kö ve tõ napon,
b) ez a be kez dés a (2) be kez dés sze rin ti ha tály ba lé pést

kö ve tõ má so dik napon.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
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1. számú melléklet a 45/2007. (IX. 21.) IRM rendelethez

Formanyomtatvány a Schengeni Végrehajtási Egyezmény keretében történõ
együttmûködésrõl és információcserérõl  szóló

2007. évi CV. tör vény 19.  §-ának (1)–(2) bekezdése szerinti adatkéréshez

Ké rel me zõ sze mé lyes ada tai

Csa lá di és utó név (utó ne vek)

Szü le té si csa lá di és utó név (utó ne vek)

Szü le té si hely és idõ

Nem

Ál lam pol gár ság

Úti ok mány (sze mély azo no sí tó ok mány) szá ma

La kó hely*

Ér te sí té si cím*

Te le fon szám**

Egyéb el ér he tõ ség (e-ma il, fax)**

A ké rel me zõ egyéb köz lé sei

A *-gal je lölt ada tok kö zül ki zá ró lag egy meg adá sa kö te le zõ.
A **-gal je lölt ada tok meg adá sa nem kö te le zõ.

Kelt:
......................................................

ké rel me zõ alá írá sa

2. számú melléklet a 45/2007. (IX. 21.) IRM rendelethez

A kül dõ szerv meg ne ve zé se, el ér he tõ sé gei (te le fon, fax, e-ma il): ....................................................................................
Az ügy in té zõ neve, el ér he tõ sé gei: ....................................................................................................................................
Az ügy szá ma: ...................................................................................................................................................................

Formanyomtatvány a figyelmeztetõ jelzések adattartalmát érintõ
helyesbítési vagy törlési igényrõl

I. Az adattovábbításra kötelezett szervnek figyelmeztetõ jelzés adattartalmának
 módosítására irányuló kérelme

Ké rem, hogy az ................................ szá mú schen ge ni azo no sí tó kód dal el lá tott fi gyel mez te tõ jel zés adat tar tal mát az
aláb bi ak sze rint mó do sí ta ni szí ves ked jen.

Személyre vonatkozó figyelmeztetõ jelzés adattartalmának módosítása

Je len le gi adat tar ta lom Mó do sí tott adat tar ta lom

Schen ge ni azo no sí tó kód (ID)

Egyéb is mert ne vek szá ma
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Je len le gi adat tar ta lom Mó do sí tott adat tar ta lom

Csa lá di név (ne vek)

Utó név (utó ne vek)

Szü le té si hely és idõ

Nem

Ál lam pol gár ság

Fi gye lem fel hí vás arra, hogy az
érin tett sze mély eset leg fegy vert
tart hat ma gá nál/erõ sza ko san
viselkedhet

Kü lö nös, ob jek tív és nem vál to zó
tes ti is mer te tõ je gyek

Az adat tar ta lom mó do sí tá sá val
kap cso la tos egyéb közlendõk

Gépjármûre vonatkozó figyelmeztetõ jelzés adattartalmának módosítása

Je len le gi adat tar ta lom Mó do sí tott adat tar ta lom

Schen ge ni azo no sí tó kód (ID)

Ka te gó ria

Kü lö nös is mer te tõ jegy

Szín

Gyárt mány

Tí pus

Rend szám

Al váz szám

A for ga lom ba he lye zõ or szág

Az adat tar ta lom mó do sí tá sá val
kap cso la tos egyéb közlendõk

II. Az adattovábbításra kötelezett szervnek figyelmeztetõ jelzés törlésére irányuló kérelme

Ké rem, hogy az ..................................... szá mú schen ge ni azo no sí tó kód dal el lá tott fi gyel mez te tõ jel zést a Schen ge ni
In for má ci ós Rend szer bõl tö röl ni szí ves ked jen, a kö vet ke zõ in do kok alap ján:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Kelt:
P. H.

...................................................
alá írás
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3. számú melléklet a 45/2007. (IX. 21.) IRM rendelethez

A kül dõ szerv meg ne ve zé se, el ér he tõ sé gei (te le fon, fax, e-ma il): ....................................................................................
Az ügy in té zõ neve, el ér he tõ sé gei: ....................................................................................................................................

Formanyomtatvány a találat elérésérõl  szóló értesítés megerõsítésérõl

[A Schen ge ni Vég re haj tá si Egyez mény ke re té ben tör té nõ együtt mû kö dés rõl és in for má ció cse ré rõl  szóló 2007. évi
CV. tör vény 5.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja sze rin ti fi gyel mez te tõ jel zés ki vé te lé vel va la mennyi fi gyel mez te tõ jel zés ese -
tén el ért ta lá lat nál al kal ma zan dó!]

Ügy szám

Schen ge ni azo no sí tó kód

Az ellenõrzött személy azonosító adatai

Csa lá di név és utó név (utó ne vek)

Szü le té si csa lá di név és utó név (utó ne vek)

Szü le té si hely és idõ

Nem

Ál lam pol gár ság

Egyéb is mert ne vek (ál ne vek)

Az ellenõrzött tárgy azonosító adatai

Jár mû tí pu sa

Al váz szám

Rend szám

Szín

Sa já tos tu laj don ság, is mer te tõ jegy

A gép jár mû ve ze tõ jé nek sze mély azo no sí tó adatai

Ok irat faj tá ja

So ro zat szám

Ki ál lí tó or szág és ha tó ság

Ha mi sí tás ra uta ló té nyek, kö rül mé nyek

A ha mi sí tás sal érin tett azo no sí tók köre

Az ok irat bir to ko sá nak sze mély azo no sí tó adatai

Fegy ver ka te gó ri á ja

Gyár tá si szám

Ka li ber

Gyárt mány és mo dell meg ne ve zé se

A fegy ver bir to ko sá nak sze mély azo no sí tó adatai
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Bank je gyet ki ál lí tó or szág

Név ér ték/faj ta

So ro zat szám

A bank jegy bir to ko sá nak sze mély azo no sí tó adatai

A találattal kapcsolatos közlések

Ta lá lat he lye és ide je (év/hó/nap/óra/perc)

A ta lá lat hoz ve ze tõ in téz ke dés cél ja, jog alap ja

Tett in téz ke dé sek

Egyéb, a ta lá lat tal kap cso la tos köz len dõk

Kelt:
P. H.

.............................................................
alá írás

4. számú melléklet a 45/2007. (IX. 21.) IRM rendelethez

A kül dõ szerv meg ne ve zé se, el ér he tõ sé gei (te le fon, fax, e-ma il): ....................................................................................
Az ügy in té zõ neve, el ér he tõ sé gei: ....................................................................................................................................

Formanyomtatvány a találat elérésérõl  szóló értesítés megerõsítésérõl

[Ki zá ró lag a Schen ge ni Vég re haj tá si Egyez mény ke re té ben tör té nõ együtt mû kö dés rõl és in for má ció cse ré rõl  szóló 2007. évi
CV. tör vény 5.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja sze rin ti fi gyel mez te tõ jel zés ese tén el ért ta lá lat nál al kal ma zan dó!]

Ügy szám

Schen ge ni azo no sí tó kód

A találattal kapcsolatos közlések

Az érin tett sze mély vagy gép jár mû meg ta lá lá sá hoz
ve ze tõ in téz ke dés cél ja, jogalapja

Az érin tett sze mély vagy gép jár mû (sze mély) azo no sí tó
adatai

Az in téz ke dés he lye, ide je

Az érin tett sze mély vagy gép jár mû ál tal meg tett út vo nal
és/vagy úti cél

A ke re sett sze mély ál tal hasz nált jár mû azo no sí tá sá hoz
szük sé ges adatok

A szál lí tott tár gyak ra vo nat ko zó ada tok

A ta lá lat tal kap cso la tos egyéb köz lé sek

Kelt:
P. H.

..........................................................
alá írás
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5. számú melléklet a 45/2007. (IX. 21.) IRM rendelethez

A kül dõ szerv meg ne ve zé se, el ér he tõ sé gei (te le fon, fax, e-ma il): ....................................................................................
Az ügy in té zõ neve, el ér he tõ sé gei: ....................................................................................................................................

Formanyomtatvány kiegészítõ információ kéréséhez

I. Kiegészítõ információ kérése a személy vagy tárgy azonosságának megállapítása céljából

Az .................................. szá mú schen ge ni azo no sí tó kód dal el lá tott fi gyel mez te tõ jel zés ala nyá nak/tár gyá nak azo no -
sí tá sá hoz a kö vet ke zõ ki egé szí tõ in for má ci ók ra van szük ség:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Ké rem, hogy a kért ki egé szí tõ in for má ci ó kat a kö vet ke zõ el ér he tõ sé ge ink re to váb bít sák:
Fax: ...................................................................................................................................................................................
E-ma il: ...............................................................................................................................................................................

Az intézkedés foganatosításának adatai

Az in téz ke dés he lye

Az in téz ke dés idõ pont ja

Az in téz ke dés cél ja, kö rül mé nyei

Az in téz ke dést vég zõ sze mély(ek)

Az in téz ke dés sel kap cso la tos egyéb köz lé sek

II. Kiegészítõ információ kérése a figyelmeztetõ jelzésben kért intézkedés végrehajtása érdekében

Az ..................................... szá mú schen ge ni azo no sí tó kód dal el lá tott fi gyel mez te tõ jel zés ben kért in téz ke dés vég re -
haj tá sá hoz a kö vet ke zõ ki egé szí tõ in for má ci ó kra van szük ség:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Ké rem, hogy a kért ki egé szí tõ in for má ci ó kat a kö vet ke zõ el ér he tõ sé ge ink re to váb bít sák:
Fax: ...................................................................................................................................................................................
E-ma il: ...............................................................................................................................................................................

Ügy szám

A ta lá la ti for ma nyom tat vány meg kül dé sé nek pon tos ideje

Kelt:
P. H.

..........................................................
alá írás
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6. számú melléklet a 45/2007. (IX. 21.) IRM rendelethez

A kül dõ szerv meg ne ve zé se, el ér he tõ sé gei (te le fon, fax, e-ma il): ....................................................................................
Az ügy in té zõ neve, el ér he tõ sé gei: ....................................................................................................................................

Formanyomtatvány az intézkedés megszüntetése kapcsán teljesítendõ információszolgáltatáshoz

Tá jé koz ta tom, hogy az ................................... szá mú schen ge ni azo no sí tó kód dal el lá tott fi gyel mez te tõ jel zés kap csán
in téz ke dés alá vont sze mély/tárgy nem azo nos a fi gyel mez te tõ jel zés ala nyá val/tár gyá val, ezért a fo ga na to sí tott in téz ke -
dést meg szün tet tem.

A megszüntetett intézkedéssel kapcsolatos adatok

Az in téz ke dés he lye

Az in téz ke dés idõ pont ja

Az in téz ke dés cél ja, kö rül mé nyei

Az in téz ke dést vég zõ sze mély(ek)

A meg szün te tett in téz ke dés ügy szá ma

A meg szün te tett in téz ke dés sel kap cso la tos egyéb
közlések

Kelt:
P. H.

..........................................................
alá írás

7. számú melléklet a 45/2007. (IX. 21.) IRM rendelethez

A kül dõ szerv meg ne ve zé se, el ér he tõ sé gei (te le fon, fax, e-ma il): ....................................................................................
Az ügy in té zõ neve, el ér he tõ sé gei: ....................................................................................................................................

Formanyomtatvány a kért intézkedés végrehajtásának akadályáról

Tá jé koz ta tom, hogy az ............................ szá mú schen ge ni azo no sí tó kód dal el lá tott fi gyel mez te tõ jel zés ben kért in téz -
ke dés a kö vet ke zõ ok(ok)  miatt nem hajt ha tó vég re:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Az elsõdleges intézkedéssel kapcsolatos adatok

Az el sõd le ges in téz ke dés he lye
Az el sõd le ges in téz ke dés idõ pont ja
Az el sõd le ges in téz ke dés cél ja,  kö rül mé nyei
Az el sõd le ges in téz ke dést vég zõ sze mély(ek)
Az el sõd le ges in téz ke dés ügy szá ma
Az el sõd le ges in téz ke dé sen túl me nõ en meg tett egyéb
át me ne ti intézkedések
Egyéb köz lé sek

Kelt:
P. H.

..........................................................
alá írás
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 III. rész HATÁROZATOK

Az Országgyûlés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
71/2007. (IX. 21.) OGY

határozata

az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról  szóló

14/2006. (V. 31.) OGY határozat  módosításáról*

Az Or szág gyû lés

az Egész ség ügyi bi zott ság ba
Papp Jó zsef he lyett
dr. Ha vas Szó fi át,

az Em be ri jogi, ki sebb sé gi, ci vil- és val lás ügyi bi zott -
ság ba

Schmidt Fe renc he lyett
dr. Fa ze kas Sán dort,

a Hon vé del mi és ren dé sze ti bi zott ság ba
dr. Kis Zol tán he lyett
Gu lyás Jó zse fet,

a Költ ség ve té si, pénz ügyi és szám ve võ szé ki bi zott ság -
ba

dr. Fa ze kas Sán dor he lyett
Schmidt Fe ren cet

a bi zott ság tag já vá

meg vá laszt ja.

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

Dr. Hen de Csa ba s. k., Po do lák György 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 17-i ülés nap ján fo -
gad ta el.

Az Országgyûlés
72/2007. (IX. 21.) OGY

határozata

a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések
tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos

tapasztalatairól, valamint
a 2006. január 1.–december 31. közötti idõszakban

végzett tevékenységérõl szóló beszámoló
elfogadásáról*

Az Or szág gyû lés a Köz be szer zé sek Ta ná csá nak a köz -
be szer zé sek tisz ta sá gá val és át lát ha tó sá gá val kap cso la tos
ta pasz ta la ta i ról, va la mint a 2006. ja nu ár 1.–de cem ber 31.
kö zöt ti idõ szak ban vég zett te vé keny sé gé rõl szó ló be szá -
mo ló ját tu do má sul ve szi.

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

Dr. Hen de Csa ba s. k., Po do lák György s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
73/2007. (IX. 21.) OGY

határozata

a Magyar Köztársaság Kormányának
a NATO iraki Kiképzõ Missziójában történõ

magyar katonai részvétellel kapcsolatos döntésérõl
szóló beszámoló elfogadásáról**

Az Or szág gyû lés „A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nyá -
nak a NATO ira ki Ki kép zõ Misszi ó já ban tör té nõ ma gyar
ka to nai rész vé tel lel kap cso la tos dön té sé rõl” szó ló be szá -
mo lót el fo gad ja.

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

Dr. Hen de Csa ba s. k., Po do lák György 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 17-i ülés nap ján fo -
gad ta el.

** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. szep tem ber 17-i ülés nap ján fo -
gad ta el.
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A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
172/2007. (IX. 21.) KE

határozata

dandártábornoki kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl szó ló 2004. évi CV. tör vény 49. § (2) be kez dé -
sé nek a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz -
té sé re dr. He ge dûs An tal ez re dest 2007. szep tem ber 1-jei
ha tállyal dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. au gusz tus 31.

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

El len jegy zem: 

Bu da pest, 2007. au gusz tus 31.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/3578/2007.

A Köztársasági Elnök
173/2007. (IX. 21.) KE

határozata

rendõr dandártábornoki kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ra
te kin tet tel, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja -
i nak szol gá la ti vi szo nyá ról szó ló 1996. évi XLIII. tör vény
64. § (1) be kez dé se alap ján az igaz ság ügyi és ren dé sze ti
mi nisz ter elõ ter jesz té sé re Zsin ka And rás nyug ál lo má nyú
rend õr dan dár tá bor no kot 2007. au gusz tus 30-ai ha tállyal
rend õr dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem és a hi va tá sos ál lo -
mány ba vissza ve szem.

Bu da pest, 2007. au gusz tus 30.

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

El len jegy zem: 

Bu da pest, 2007. au gusz tus 30.

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

KEH ügy szám: V-5/3393-1/2007.

A Köztársasági Elnök
174/2007. (IX. 21.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a Mi nisz ter el nö -
ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter elõ ter jesz tésére

Há zi né dr. Var ga Má ri á nak, az Or szág gyû lés Hi va ta la
Fõ tit kár ság Jogi Fõ osz tá lya fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sé -
nek, fõ ta nács adó nak,

Szõ nyi né Föl di Il di kó nak, az Or szág gyû lés Hi va ta la
 tanácsadójának,

dr. Tí már Ár pád nak, a mû vé szet tör té ne ti tu do mány
kan di dá tu sá nak, az MTA Mû vé szet tör té ne ti Ku ta tó in té ze -
te tu do má nyos fõ mun ka tár sá nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)
ki tün te tést;

dr. Ba logh Gyön gyi nek, az Or szág gyû lé si Biz to sok
 Hivatala Adat vé del mi Biz tos Iro dá já nak adat vé del mi
szak ér tõ jé nek,

Né me di Eri ká nak, az Or szág gyû lé si Biz to sok Hi va ta la
fõ ta ná cso sá nak,

Ren des Im ré né nek, az Or szág gyû lé si Biz to sok Hi va ta la
Ál ta lá nos He lyet tes Iro dá ja tit kár nõ jé nek,

dr. Sche i lin ger Lász ló nak, az Or szág gyû lé si Biz to sok
Hi va ta la ve ze tõ-fõ ta ná cso sá nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)
ki tün te tést 

ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. au gusz tus 9.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök
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El len jegy zem:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-2/3222-13/2007.

A Köztársasági Elnök
 175/2007. (IX. 21.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján az egész ség ügyi
mi nisz ter elõ ter jesz tésére

dr. Jan kó Mik lós Je nõ nek, a VIA-SAN Bt. (Bá bol na)
üzem or vo sá nak, há zi or vos nak,

Si pos né Al bert Etel ká nak, a Fõ vá ro si és Pest Me gyei
Egész ség biz to sí tá si Pénz tár fõ osz tály ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)
ki tün te tést;

Ga csá lyi Jó zsef né Si mon Irén nek, az ÁNTSZ Kö -
zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis In té ze te Pénz ügyi és Szám -
vi te li Osz tá lya osz tály ve ze tõ jé nek,

Var gá né Csó bor Luj zá nak, a Zala Me gyei Kór ház
Drog am bu lan cia am bu lan cia ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)
ki tün te tést 

ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. au gusz tus 9.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/3222-2/2007.

A Köztársasági Elnök
 176/2007. (IX. 21.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a föld mû ve lés -
ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter elõ ter jesz tésére

Se bes tyén Ár pád nak, a Mo há csi Kör ze ti Föld hi va tal
 hivatalvezetõjének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. au gusz tus 9.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/3222-3/2007.

A Köztársasági Elnök
177/2007. (IX. 21.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a gaz da sá gi és
köz le ke dé si mi nisz ter elõ ter jesz tésére

Gé re si Jó zsef nek, a Mû sze rész Egyé ni Cég – Nyír egy -
há za ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak, az IPOSZ al el nö ké nek,

dr. Ka zár Pé ter nek, a Ma gyar Pos ta Zrt. pénz ügyi
 vezérigazgató-helyettesének,

Ro sens te in Ti bor nak, a Kür tös Kft. tu laj do no sá nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)
ki tün te tést;
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Berg Ta más nak, a Köz le ke dés fej lesz té si Ko or di ná ci ós
Köz pont osz tály ve ze tõ jé nek,

Dési Al bert nek, a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz -
té ri um szak mai fõ ta nács adó já nak,

Fej ér Mik lós nak, a Régi Si pos Ha lász kert tu laj do no sá -
nak,

dr. For rás kú ti Ti bor nak, a Ti sza Vo lán Köz le ke dé si és
Szol gál ta tó Zrt. Hu mán po li ti kai Igaz ga tó ság hu mán po li ti -
kai igaz ga tó já nak,

Gyön gyös Jó zsef nek, a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé -
lye zé si Hi va tal Ha di tech ni kai Kül ke res ke del mi Osz tá lya
fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

Ku de la Jó zsef nek, a MOL Bá nyász Szak szer ve zet el nö -
ké nek,

idõ sebb Õsz Ár pád nak, a MOL Nyrt. Ku ta tás-Ter me lés
Di ví zió, In teg rált Me zõ be ni Al kal ma zás tech no ló gi ai ter -
ve zõ szak ér tõ jé nek,

Szaj kó Ist ván nak, a Pol gá ri Ké zi lõ fegy ver és Lõ szer -
vizs gá ló Kft. fõ mun ka tár sá nak, szak ér tõ nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST

ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Dom bi Gá bor nak, az INFORUM In for ma ti kai Ér dek -
egyez te tõ Fó rum fõ tit ká rá nak,

Ko vács Lász ló nak, a MÁV Zrt. Pénz ügyi Igaz ga tó ság
Szám vi te li Szol gál ta tás ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ

ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést

ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. au gusz tus 9.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. au gusz tus 14.

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

KEH ügy szám: VII-2/3222-4/2007.

A Köztársasági Elnök
178/2007. (IX. 21.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a hon vé del mi
mi nisz ter elõ ter jesz tésére

Do bos Lász ló né al ez re des nek, HM Mi nisz te ri Ka bi net,
HM Sze mély ügyi Osz tá lya ki emelt fõ tiszt jé nek (osz tály -
ve ze tõ-he lyet tes nek),

Kö te les Her mann ez re des nek, az MK Ka to nai Biz ton sá -
gi Hi va tal Ér té ke lõ, Elem zõ és Tá jé koz ta tó Igaz ga tó ság,
 Értékelõ, Elem zõ és Tá jé koz ta tó Osz tá lya osz tály ve ze tõ -
jé nek (igaz ga tó he lyet tes nek) a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY

ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. au gusz tus 9.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. au gusz tus 14.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-2/3222-5/2007.

A Köztársasági Elnök
179/2007. (IX. 21.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján az igaz ság ügyi
és ren dé sze ti mi nisz ter elõ ter jesz tésére
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He gyi Ist ván nak, a Bûn ügyi Szak ér tõi és Ku ta tó in té zet
Kri mi na lisz ti kai Szak ér tõi Osz tá lya cso port ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

dr. Ba zsó Lász ló rend õr al ez re des nek, a Fej ér Me gyei
Rend õr-fõ ka pi tány ság Bics kei Rend õr-fõ ka pi tány sá ga ve -
ze tõ jé nek,

Per la ki At ti la Ká roly rend õr ez re des nek, rend õrségi
 fõtanácsosnak, a Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány ság
VIII. ker.-i Rend õr ka pi tány sá ga ka pi tány ság ve ze tõ jé nek,

dr. Sza bó Já nos rend õr al ez re des nek, a Veszp rém Me -
gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság Vár pa lo ta Rend õr ka pi tány sá -
ga ka pi tány ság ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozat)

ki tün te tést;

Bo dzsár Já nos né nak, az Or szá gos Atom ener gia Hi va tal 
fõ mun ka tár sá nak,

Bo ros Zol tán né nak, a Vas Me gyei Bí ró ság iro da ve ze tõ -
jé nek,

Fe ke te Ist ván nak, az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz -
té ri um Cég szol gá la ta fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sé nek,

Ga li né Sza bó Ilo ná nak, a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me -
gyei Bí ró ság tiszt vi se lõ jé nek,

Hay György né nek, az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si
Ta nács Hi va ta la tiszt vi se lõ jé nek,

Licz And rás né nak, a Fõ vá ro si Bí ró ság tiszt vi se lõ jé nek,
Nyí ri Lász ló né nak, az IRM Köz pon ti Kór ház és In téz -

mé nyei ápo lá si igaz ga tó he lyet te sé nek,
Nyí rõ La jos Lász ló né nak, az Ózdi Vá ro si Bí ró ság tiszt -

vi se lõ jé nek,
dr. Pá dár Zsolt nak, a Bûn ügyi Szak ér tõi és Ku ta tó in té -

zet He mo ge ne ti kai Szak ér tõi Osz tá lya osz tály ve ze tõ jé -
nek,

Pe cse nye Sán dor nak, az Igaz ság ügyi Szak ér tõi és Ku ta -
tó In té ze tek fõ igaz ga tó-he lyet te sé nek,

Sas Fe renc nyu gal ma zott rend õr ez re des nek, rend -
õrségi fõ ta ná csos nak, az IRM Ok ta tá si Fõ igaz ga tó ság,
Ok ta tás igaz ga tá si Osz tá lya ve ze tõ-fõ ta ná cso sá nak, szak -
mai fõ ta nács adó nak,

Szõ nyi Zol tán nak, az Or szá gos Atom ener gia Hi va tal
szak mai fõ ta nács adó já nak,

Ta kács La jos né nak, a Deb re ce ni Íté lõ táb la cso port ve ze -
tõ jé nek,

Tö rök Gá bor nak, a Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi
Hi va tal Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Igaz ga tó ság ide gen ren -
dé sze ti osz tály ve ze tõ jé nek,

dr. Var ga Zol tán né nak, a Fõ vá ro si Bí ró ság cso port ve -
ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

His Imre rend õr ez re des nek, az Or szá gos Rend õr-fõ ka -
pi tány ság osz tály ve ze tõ jé nek,

Kor mos Já nos rend õr al ez re des nek, rend õrségi ta ná -
csos nak, a Haj dú-Bi har Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság
Bûn ügyi Szer vek osz tály ve ze tõ jé nek,

Ora vecz Nán dor rend õr al ez re des nek, a Rend vé del mi
Szer vek Vé del mi Szol gá la ta osz tály ve ze tõ jé nek,

dr. Pel bárt Éva rend õr al ez re des nek, rend õrségi fõ ta ná -
csos nak, az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság osz tály ve ze -
tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozat)

ki tün te tést;

Ara nyos Ist ván né nak, a Bé kés Me gyei Bí ró ság tiszt vi -
se lõ jé nek,

dr. Bod nár né Nyí ri Ad ri en ne-nek, az Egri Vá ro si Bí ró -
ság iro da ve ze tõ jé nek,

Bu rai Jó zsef né nak, a Csong rád Me gyei Bí ró ság tiszt vi -
se lõ jé nek,

Fe ke te Já nos né nak, az Egri Vá ro si Bí ró ság iro da ve ze -
tõ jé nek,

Kar bán Ká roly né nak, a Szent end rei Vá ro si Bí ró ság
tiszt vi se lõ jé nek,

Ko má ro mi Já nos né nak, a Fõ vá ro si Bí ró ság ír no ká nak,

Szöl lõ si Gá bor nak, a Haj dú-Bi har Me gyei Bí ró ság gép -
ko csi ve ze tõ jé nek,

Var gá né Ko pócs Va lé ri á nak, a Vá sá ros na mé nyi Vá ro si
Bí ró ság tiszt vi se lõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést 

ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. au gusz tus 9.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök
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El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. au gusz tus 21.

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

KEH ügy szám: VII-2/3222-6/2007.

A Köztársasági Elnök
180/2007. (IX. 21.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a kör nye zet vé -
del mi és víz ügyi mi nisz ter elõ ter jesz tésére

dr. Far kas Edit nek, a Kö zép-Du na-völ gyi Kör nye zet vé -
del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség ha tó sá -
gi igaz ga tó he lyet te sé nek,

Réz Mik lós né dr.-nak, az Észak-ma gyar or szá gi Kör nye -
zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság gaz da sá gi igaz ga tó he -
lyet te sé nek,

dr. Haj du Klá rá nak, az Észak-du nán tú li Kör nye zet vé -
del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség ha tó sá -
gi igaz ga tó he lyet te sé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)
ki tün te tést;

Csip kés Jó zsef nek, a Fel sõ-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé -
del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség gaz da -
sá gi igaz ga tó he lyet te sé nek, el len õr zé si osz tály ve ze tõ nek,

Dima And rás nak, a Szent Ist ván Egye tem Ybl Mik lós
Épí tés tu do má nyi Kar Köz mû- és Mély épí té si Tan szék fõ -
is ko lai do cen sé nek,

Fü löp Ti bor nak, a Fer tõ-Han ság és Õr sé gi Nem ze ti
Park Igaz ga tó ság ter mé szet vé del mi õr ke rü let ve ze tõ jé nek,

dr. Ka pos vá ri Györ gyi nek, az Or szá gos Kör nye zet vé -
del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség
szak mai fõ ta nács adó já nak,

Kü ro nya Jó zsef né nek, a Nyu gat-du nán tú li Kör nye zet -
vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség gaz -
da sá gi igaz ga tó he lyet te sé nek,

Né meth Mik lós nak, a Kö zép-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé -
del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság sza kasz mér nök ség ve ze tõ
he lyet te sé nek,

Pusz tai Má tyás nak, a Kö rös-Ma ros Nem ze ti Park Igaz -
ga tó ság bir tok ügyi fel ügye lõ jé nek,

Tóth Lász ló nak, a Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság táj -
egy ség ve ze tõ jé nek,

Ta kács Pé ter nek, az Észak du nán tú li Víz mû Zrt. üzem -
ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)
ki tün te tést 

ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. au gusz tus 9.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. au gusz tus 15.

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

KEH ügy szám: VII-2/3222-7/2007.

A Köztársasági Elnök
181/2007. (IX. 21.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a kül ügy mi nisz -
ter elõ ter jesz tésére

Bernd Fin ger nek, az Al bert-Lud wig Uni ver si tät (Fre i -
burg) Nem zet kö zi Iro da ve ze tõ jé nek, egye te mi ta ná csos -
nak,

Bod gál Pé ter nek, az olszty ni Len gyel–Ma gyar Ba rá ti
Tár sa ság al el nö ké nek,

Bo na par ti an Edu ar do nak, a Mek hi ta ris ta Tánc is ko la
tánc ta ná rá nak,

Burk hard Bis chof nak, a „Die Pres se” na pi lap Szer kesz -
tõ ség kül po li ti kai ro vat ve ze tõ jé nek,

Dé va vá ri Dér Zol tán iro da lom tör té nész nek, mû for dí tó -
nak, köl tõ nek, kri ti kus nak,

Hel mut Hof man nak, a Go et he In té zet (Bu da pest) igaz -
ga tó he lyet te sé nek, a Nyel vi Osz tály ve ze tõ jé nek,
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Hor váth Ilo ná nak, a Kár pát al jai Me gyei Könyv tár
 Magyar Osz tá lya ve ze tõ jé nek, a Kár pát al jai Ma gyar
Könyv tá ro sok Egye sü le te el nö ké nek,

Hor váth Mi li ti csi Emí li á nak, a sza bad kai Kosz to lá nyi
De zsõ Te het ség gon do zó Gim ná zi um nyelv ta ná rá nak,

dr. Já vor Egon Je nõ nek, a Wo od si de-i Ben cés Per jel ség 
szer ze te sé nek,

Megy eri Lász ló nak, az Ame ri kai Ma gyar Re for má tus
Egye sü let könyv vizs gá ló já nak, ügy véd nek,

P. Puny ko Má ri á nak, az Irka c. gyer mek lap fõ szer kesz -
tõ jé nek,

Pró fusz Ma ri an ná nak, a Nagy be re gi Kö zép is ko la ta ná -
rá nak,

Tóth Ká roly nak, a Fó rum Ki sebb ség ku ta tó In té zet igaz -
ga tó já nak,

Wurst Er zsé bet nek, a Ka lá ka Club el nö ké nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)
ki tün te tést;

Mus tó Sán dor nak, a Hol lan di ai Ma gyar Szö vet ség tag -
já nak, nyu gal ma zott kö zép is ko lai ta nár nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)
ki tün te tést 

ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. au gusz tus 9.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. au gusz tus 16.

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

KEH ügy szám: VII-2/3222-8/2007.

A Köztársasági Elnök
182/2007. (IX. 21.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi

XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján az ok ta tá si és
kul tu rá lis mi nisz ter elõ ter jesz tésére

Aczél Ist ván né nak, a bu da pes ti XXI. ker.-i Nap su gár
Nap kö zi Ott ho nos Óvo da óvo da ve ze tõ jé nek,

Áren dás Pé ter nek, a bu da ör si Illyés Gyu la Gim ná zi um
igaz ga tó já nak,

Ben kó né Du dás Pi ros ká nak, a bé kés csa bai Zwack
 József Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Szak kép zõ Is ko la 
igaz ga tó já nak,

Blum Jó zsef elõ adó mû vész nek, a Kõ bá nyai Ze nei Stú -
dió Mû vé sze ti Szak kép zõ Is ko la igaz ga tó he lyet te sé nek,
ze ne ta nár nak,

Bó dai Ju li an na Évá nak, a ba kony szom bat he lyi Be ne -
dek Elek Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da Pe da gó gi ai Szak szol -
gá lat igaz ga tó já nak,

Deák György nek, a nagy kõ rö si Pe tõ fi Sán dor Ál ta lá nos
Is ko la és Di ák ott hon igaz ga tó já nak, a Ma gyar Di ák sport
Szö vet ség el nö ké nek,

De me ter Jó zsef né nek, a bu da pes ti VIII. ker.-i Szent -
ágothai Já nos Egész ség ügyi Szak kép zõ Is ko la igaz ga tó já -
nak,

Elek há zy Sa rol tá nak, a bu da pes ti XIX. ker.-i Móra
 Ferenc Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la igaz ga tó já nak,

Em ber Csa bá nak, a ba las sa gyar ma ti Ró zsa völ gyi Márk
Mû vé sze ti Is ko la igaz ga tó já nak,

Ér fal vy né Lud vig Bor bá lá nak, a ka pos vá ri Nosz lo py
Gás pár Köz gaz da sá gi Szak kö zép is ko la igaz ga tó já nak,

dr. Far kas Ist ván né nak, a bu da pes ti III. ker.-i Kos suth
Zsu zsa Hu mán Szak kö zép is ko la és Gim ná zi um igaz ga tó -
já nak,

Hart mann Iván nak, az aj kai Bró dy Imre Gim ná zi um és
Szak kö zép is ko la igaz ga tó já nak,

Hor váth Lász ló né nak, az egri Sza la par ti Spe ci á lis Ok ta -
tá si-Ne ve lé si Köz pont és Szak szol gá lat nyu gal ma zott
igaz ga tó já nak,

dr. Il lés Pál né nak, a Ka zinc bar ci kai Össze vont Óvo dák
óvo da ve ze tõ jé nek,

dr. Kal már Pál né nak, a Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei
Mé szá ros Lõ rinc Gim ná zi um, Szak kö zép is ko la és Kol lé -
gi um igaz ga tó já nak,

Gás pár Má té nak, a Kré ta kör Szín ház ügy ve ze tõ jé nek,
Ka lu cza La jos nak, a nyír egy há zi Köl csey Fe renc Gim -

ná zi um igaz ga tó já nak,
Ka masz La jos nak, a Bé kés Glasz Élel mi szer ke res ke del -

mi Szak mun kás kép zõ Is ko la nyu gal ma zott igaz ga tó já nak,
Ke mény Gá bor né nak, a bu da pes ti XII. ker.-i Kiss Já nos

Ál ta lá nos és Kö zép is ko la igaz ga tó já nak,
Ko lics Gá bor nak, a du na új vá ro si Hild Jó zsef Szak kö -

zép is ko la, Szak is ko la és Kol lé gi um igaz ga tó já nak,
Ko vács né Fo dor Ka ta lin Ha ran go zó Gyu la-dí jas tánc -

mû vész nek, a Kö zép-Eu ró pa Tánc szín ház tánc kar ve ze tõ -
jé nek,

Mar ton Ti bor né nak, a bu da pes ti III. ker.-i Szent Mik lós
Ál ta lá nos Is ko la, Di ák ott hon és Gyer mek ott hon igaz ga tó -
já nak,
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Mi ha lo vics Je nõ nek, a ka pos vá ri Du rácz ky Jó zsef 
 Pedagógiai Fej lesz tõ és Mód szer ta ni Köz pont igaz ga tó já -
nak,

Muz bek Jo han na épí tész nek,
Mül ler-Hosszu György nek, a Rá dió C szer kesz tõ-mû -

sor ve ze tõ jé nek,
Nagy Lász ló nak, az Ó pusz ta sze ri Nem ze ti Tör té ne ti

Em lék park Kht. ta nács adó já nak,
Nagy Zsolt nak, a Kré ta kör Szín ház szín mû vé szé nek,
Óno di Esz ter nek, a Ka to na Jó zsef Szín ház Já szai Ma ri-

dí jas szín mû vé szé nek,
Rá kos Csa bá né nak, a szé kes fe hér vá ri Ne mes Nagy Ág -

nes Kol lé gi um igaz ga tó já nak,
Rot ter Osz kár nak, a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház ba lett mû -

vé szé nek,
Smi ger And rás nak, az esz ter go mi Dobó Ka ta lin Gim ná -

zi um igaz ga tó já nak,
Su haj da Jó zsef né nek, a bu da pes ti XIX. ker.-i Eöt vös Jó -

zsef Ál ta lá nos Is ko la igaz ga tó já nak,
Sti asny Évá nak, nyu gal ma zott vas dip lo más hit ok ta tó

pe da gó gus nak,
dr. Stúr Dé nes né nek, a bu da pes ti II. ker.-i Kal már Lász -

ló Szá mí tás tech ni kai Szak kö zép is ko la igaz ga tó já nak,
dr. Szász Ti bor nak, a Deb re ce ni Egye tem Köz gaz da ság -

tu do má nyi Kar stra té gi ai és fej lesz té si dé kán he lyet te sé -
nek, egye te mi do cens nek,

Szíj ár tó Pé ter nek, a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Táj -
épí té sze ti Kar Szar va si Ar bo ré tu ma igaz ga tó já nak,

Ti ha nyi Do mi ni ka épí tész nek, táj épí tõ nek,
Till At ti la Ta más mû sor ve ze tõ nek, mé dia mû vész nek,
To ma se vics Zor ka szink ron ren de zõ nek,
Tyek vics ka Ár pád nak, a Nóg rád Me gyei Le vél tár igaz -

ga tó já nak,
Vaj da Fe renc né kul túr szer ve zõ nek,
Vá mos Ve ro ni ka elõ adó mû vész nek, az Ok to ro gon Tánc 

Cent rum, Déli Moz gás stú dió, Goli Tánc mû hely tánc mû -
vé szé nek, ko re og rá fus nak, tánc ta nár nak,

Var ró Dá ni el Jó zsef At ti la-dí jas köl tõ nek,
We isz Nán dor Já szai Ma ri-dí jas ar tis ta mû vész nek, Ér -

de mes Mû vész nek,
Z. Tóth György nek, a kar ca gi Szen tan nai Sá mu el Me zõ -

gaz da sá gi Szak kö zép is ko la, Gim ná zi um és Kol lé gi um
igaz ga tó já nak, cím ze tes fõ is ko lai do cens nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)
ki tün te tést;

Andó Jó zsef né nek, a bu da pes ti Fa ze kas Mi hály Fõ vá ro -
si Gya kor ló Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um ve ze tõ ta ná rá -
nak,

Bagi Mi hály nak, a bu da pes ti XXI. ker.-i Kos suth La jos
Két tan nyel vû Fõ vá ro si Gya kor ló Mû sza ki Kö zép is ko la
igaz ga tó he lyet te sé nek,

dr. Bal la Pál né nak, a bu da pes ti Iri nyi Já nos Kör nye zet -
vé del mi és Ve gyé sze ti Szak kép zõ Is ko la igaz ga tó já nak,

Bán Mi hály né nak, a hat va ni Dam ja nich Já nos Ipa ri
Szak kép zõ In té zet nyu gal ma zott in té zet ve ze tõ jé nek,

dr. Ben kõ né Fe hér Évá nak, az ózdi Bras sói Úti ÁMK
igaz ga tó já nak,

Ber kes Bé lá né nak, a pá pai Feny ves er dõ Böl csõ de böl -
csõ de ve ze tõ jé nek,

Boda Sán dor nak, Keszt hely Vá ros Ven dég lá tó, Ide gen -
for gal mi, Ke res ke del mi Szak kép zõ Is ko lá ja és Kol lé gi u -
ma ta ná rá nak,

Bó dis Er zsé bet tex til mû vész nek,
dr. Bo ross De zsõ új ság író nak,
Csat lós Pé ter né nek, a szent esi Fel sõ pár ti Óvo dai Mun -

kál ta tói Kör zet óvo da pe da gó gu sá nak, köz ok ta tá si ve ze tõ -
nek, kör ze ti ve ze tõ óvó nõ nek,

Cser di And rás nak, a mo há csi Kis fa lu dy Ká roly Gim ná -
zi um ta ná rá nak,

Csur di Sán dor nak, a bu da pes ti XI. ker.-i Öve ges Jó zsef
Kö zép is ko la és Szak is ko la ta ná rá nak,

Dosz tál né Vé csei Mag dol ná nak, a Ko má rom-Esz ter gom
Me gyei Ön kor mány zat Eöt vös Jó zsef Gim ná zi u ma, Kol lé gi -
u ma és Szak kö zép is ko lá ja (Tata) kol lé gi u mi ne ve lõ ta ná rá -
nak,

dr. Fa lu ba Kál mán nak, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány -
egye tem BTK Ro ma nisz ti kai In té zet Spa nyol Tan szék
egye te mi do cen sé nek,

Fe dor György nek, a sá ros pa ta ki Vay Mik lós Szak kép zõ 
Is ko la mû sza ki igaz ga tó he lyet te sé nek,

dr. Fe hér György né dr. Mé rey Il di kó nak, a Jó zan Élet
Egész ség és Csa lád vé dõ Or szá gos Szö vet ség al el nö ké nek,

Fe jes And rás nak, a ma kói Ga lamb Jó zsef Szak kép zõ Is -
ko la nyu gal ma zott gaz da sá gi igaz ga tó he lyet te sé nek,

Fikó Ist ván né nak, a bu da pes ti IX. ker.-i Sza bó ky Adolf
Mû sza ki Szak kö zép is ko la és Szak is ko la gaz da sá gi igaz -
ga tó he lyet te sé nek,

Fran kó Pál né nak, a szar va si Szlo vák Ál ta lá nos Is ko la,
Óvo da és Di ák ott hon igaz ga tó he lyet te sé nek,

Ga lam bos né Gold fin ger Er zsé bet nek, a za la eger sze gi
Pá ter dom bi Szak kép zõ Is ko la szak mai igaz ga tó he lyet te sé -
nek,

Ga y er Fe renc elõ adó mû vész nek, a Bu da pest Rag ti me
Band ve ze tõ jé nek,

Ga yl hof fer Ká roly né nak, a bu da pes ti VIII. ker.-i
 Leövey Klá ra Köz gaz da sá gi Szak kö zép is ko la és Szak is -
ko la gaz da sá gi igaz ga tó he lyet te sé nek,

Hoff mann Edé né nek, a Pel lér di Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si
Köz pont, Ál ta lá nos Is ko la igaz ga tó he lyet te sé nek, ta ní tó -
nak,

Ho lod nyák Pé ter nek, a Ma gyar Ösz tön díj Bi zott ság Iro -
dá ja iro da ve ze tõ-he lyet te sé nek,

Hor váth Je nõ né nek, a ka pos vá ri Tán csics Mi hály Gim -
ná zi um ta ná rá nak,

Kár pá ti Zol tán né nak, a du na ke szi Kõ rö si Cso ma Sán -
dor Ál ta lá nos Is ko la igaz ga tó he lyet te sé nek,
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Ka szás Pé ter nek, a KP Ze nei Bt. ze ne szer zõ-szö veg író -
já nak,

dr. Kis fa lu di Pé ter nek, a Ceg lé di Ügy vé di Iro da ügy -
véd jé nek,

Kiss Jó zsef nek, a Szol no ki Vá ro si Kol lé gi um ál ta lá nos
igaz ga tó he lyet te sé nek,

Klos ka Lász ló nak, a Hon véd Együt tes tán cos-szó lis tá já -
nak,

dr. Ko vács Ká roly né nak, a hor to bá gyi Pe tõ fi Sán dor
Alap fo kú Ok ta tá si In téz mény és Kol lé gi um igaz ga tó já -
nak,

Ko vács Sán dor né nak, a szol no ki Új vá ri Ál ta lá nos Is ko -
la igaz ga tó he lyet te sé nek,

Lé nárd An dor né nak, a bu da pes ti Tóth Ala dár Ze ne is ko -
la oboa ta ná rá nak, fõ is ko lai gya kor lat ve ze tõ ta nár nak,

Lud mány Gé zá nak, a Ka pos vá ri Egye tem Cso ko nai Vi -
téz Mi hály Pe da gó gi ai Fõ is ko lai Kar Ének-ze ne Ne ve lé si
Tan szék fõ is ko lai do cen sé nek,

Makó Ba lázs né nak, a to ka ji To ka ji Fe renc Gim ná zi um,
Szak kö zép is ko la és Kol lé gi um igaz ga tó he lyet te sé nek,

Mi ha lo vics né Ger zse nyi Zsu zsan ná nak, a bu da pes ti
XIII. ker.-i Hu nya di Má tyás Ál ta lá nos Is ko la ta ná rá nak,

Mitt ler Jó zsef nek, a pak si Vak Bottyán Gim ná zi um
igaz ga tó he lyet te sé nek,

Nagy né Ko nyecz ki Ilo ná nak, a má té szal kai Szé che nyi
Ist ván Ál ta lá nos Is ko la igaz ga tó he lyet te sé nek,

Nya kas né Túri Klá ra nyu gal ma zott könyv tá ros nak,
Ócsai Pé ter né nek, a szol no ki II. sz. Óvo dai Igaz ga tó ság

óvo da ve ze tõ jé nek,
Pal los Lász ló nak, a du na új vá ro si Du na ferr Szak kö zép-

és Szak is ko la ta ná rá nak,
Per csy Évá nak, a sik ló si Tán csics Mi hály Gim ná zi um

és Szak kép zõ Is ko la igaz ga tó he lyet te sé nek,
Rá bel Jú li á nak, az érdi Kõ rö si Cso ma Sán dor Ál ta lá nos

Is ko la igaz ga tó he lyet te sé nek,
Rutt kay Le ven té né nek, a bu da pes ti VIII. ker.-i Bár czi

Gusz táv Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és Kész ség fej lesz tõ Spe -
ci á lis Szak is ko la gyógy pe da gó gu sá nak,

Sán dor Lász ló nak, a Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu -
do má nyi Egye tem Gaz da sá gi és Mû sza ki Fõ igaz ga tó ság
Kol lé gi u mok Osz tá lya, Schön herz Zol tán Tag kol lé gi um
fõ igaz ga tói ta nács adó já nak,

Stark Ti bor ze ne szer zõ nek, trom bi ta mû vész nek, a Kõ -
bá nyai Ze nei Stú dió Mû vé sze ti Szak kép zõ Is ko la mû vész -
ta ná rá nak,

Stel zer Évá nak, a Rad nó ti Mik lós Szín ház szer ve zé si
osz tály ve ze tõ jé nek,

Stri ker Ju dit nak, a Ma gyar Ösz tön díj Bi zott ság Iro da
nyu gal ma zott nem zet kö zi re fe ren sé nek,

Su gár Pé ter bû vész nek,
Szal lár Csa bá né nak, a szom bat he lyi Te le ki Blan ka

Szak kép zõ Is ko la Kol lé gi u ma kol lé gi um ve ze tõ jé nek,
Szat má ri Lász ló nak, a Kis pes ti Alap fo kú Mûvészet -

oktatási In téz mény he ge dû ta ná rá nak, nyu gal ma zott ala pí -
tó igaz ga tó nak,

Sze csei Lász ló né nak, a Fõ vá ro si Sza bó Er vin Könyv tár
(Ke let-pes ti ré gió) igaz ga tó já nak,

Szom bat hy Bé lá né nak, a vá sá ros na mé nyi Pe tõ fi Sán dor
Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont igaz ga tó he lyet te sé nek, ta -
ní tó nak,

Te ré nyi Ist ván né nak, a bu da pes ti Mo dell Di vat is ko la,
Ipar mû vé sze ti, Ru ha- és Tex til ipa ri Szak kö zép is ko la és
Szak is ko la ta ná rá nak,

Tóth Ka ta lin nak, a szé kes fe hér vá ri Vö rös marty Mi hály
Ipa ri Szak kép zõ Is ko la igaz ga tó he lyet te sé nek,

dr. Ván dor fi né Fü löp Má ri á nak, a veszp ré mi Ró zsa Úti
Ál ta lá nos Is ko la igaz ga tó já nak,

Var ga Ka ta lin nak, a bu da pes ti XIX. ker.-i Tre fort
Ágos ton Két tan nyel vû Kö zép is ko la ta go zat ve ze tõ jé nek,

Ver eb Ist ván nak, a kis kun fél egy há zi Dar vas Jó zsef Ál -
ta lá nos Is ko la igaz ga tó já nak,

Ve szelsz ki né Hu szá rik Il di kó nak, a kis kun ha la si Bibó
Ist ván Gim ná zi um igaz ga tó he lyet te sé nek,

Vit kay Ka ta lin nak, a Bu da pes ti Vá ros vé dõ Egye sü let
ügy ve ze tõ tit ká rá nak a

 MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)
ki tün te tést;

Bán Imre Gyu lá né nak, az acsai Pe tõ fi Sán dor ÁMK Ál -
ta lá nos Is ko la ta ná rá nak,

Bá nyai Mar git nak, a Szent Ist ván Egye tem Állat -
orvos-tudományi Kar Ta nul má nyi Osz tá lya osz tály ve ze -
tõ jé nek,

Be reg szá szi Ró zá nak, a me zõ tú ri Ke res ke del mi Szak -
kö zép is ko la, Szak is ko la és Kol lé gi um gya kor la ti ok ta tás -
ve ze tõ jé nek,

Bí ró né Fo dor Klá rá nak, a ma gyar szé ki Ál ta lá nos Is ko -
la ta ní tó já nak,

Bra un Mik lós né nak, a sá ros pa ta ki Ca ro li na Óvo da sza -
ká csá nak,

Csor tos Bé lá né nak, a pa rá di Fáy And rás Ál ta lá nos Is ko -
la és Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény ta ní tó já nak,
köz mû ve lõ dé si elõ adó nak,

Dá vid há zi Fe renc nek, a be ke csi II. Rá kó czi Fe renc In -
for ma ti ka-Ma te ma ti ka Ta go za tos Ál ta lá nos Is ko la ta ná rá -
nak,

Dé kány Évá nak, a Bu dai Tánc klub jazz ba lett mes te ré -
nek,

Fabó Já nos né nak, a du na új vá ro si Arany Já nos Ál ta lá -
nos Is ko la ta ná rá nak,

Föld esi Lász ló né nak, a haj dú ná ná si I. sz. Óvo dai Egy -
ség Nap su gár Óvo da óvo da pe da gó gu sá nak,

Gál Ist ván né nak, a kis kun ha la si Fel sõ vá ro si Ál ta lá nos
Is ko la mun ka kö zös ség ve ze tõ jé nek,

Ge lesz Im ré né nyu gal ma zott ta nár nak,
Her ná di Pál né nak, a szom bat he lyi Der ko vits Gyu la Ál -

ta lá nos Is ko la ta ná rá nak, mun ka kö zös ség ve ze tõ nek,
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Hi deg Mi hály né nak, a kecs ke mé ti Tóth Lász ló Ál ta lá -
nos Is ko la ta ná rá nak,

Jan ko vics György né nek, a du na új vá ro si Sán dor Fri gyes
Ze ne is ko la he ge dû ta ná rá nak,

Ká li-Hor váth Kál mán nak, a bu da pes ti Wes ley Já nos
Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la be széd tech ni ka és
nyel vi kész ség fej lesz tõ, roma nép is me ret ta ná rá nak,

Ke rék gyár tó Ist ván né nak, a szeg hal mi Nap kö zi ott ho -
nos Óvo da óvo da ve ze tõ jé nek,

Kiss Gá bor né nak, az egri Hu nya di Má tyás Ál ta lá nos Is -
ko la ta ná rá nak,

Kiss-Si mon né Pál Má ri á nak, a sal gó tar já ni Pe tõ fi Sán -
dor Ál ta lá nos Is ko la fej lesz tõ pe da gó gu sá nak, in teg rá ci ós
cso port ve ze tõ nek,

Ko csis Gá bor nak, az Ar tus Tánc szín ház kel lék ké szí tõ -
jé nek, fény ter ve zõ nek, tech ni kus nak,

Ko vács Lász ló nak, a tar na le le szi Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si
Köz pont ál ta lá nos kar ban tar tó és ka zán fû tõ jé nek,

dr. Laj ber Imre nyu gal ma zott pe da gó gus nak,
Ma lin kó Já nos né nak, a Sa jó vár ko nyi Ál ta lá nos Mû ve -

lõ dé si Köz pont (Ózd) ta ní tó-ta ná rá nak,
Mar sovsz ky Lász ló né nak, a sze rem lei Nap kö zi ott ho nos

Óvo da in téz mény egy ség ve ze tõ jé nek,
Mun ká csi Zsu zsan ná nak, a kis kun ha la si Szûts Jó zsef

Ál ta lá nos Is ko la ta ná rá nak,
Ne mes Szil vi á nak, a Ha gyo má nyok Háza – Ma gyar Ál -

la mi Népi Együt tes tánc mû vé szé nek, nõi tánc ka ri asszisz -
ten sé nek,

Papp De zsõ fo tó mû vész nek, nyu gal ma zott épí tész mér -
nök nek,

Pál fi An tal né nak, a ta ta bá nyai Váci Mi hály Ál ta lá nos
Is ko la cím ze tes ál ta lá nos is ko lai igaz ga tó já nak,

Petõ Csa bá né nak, a bu da pes ti X. ker.-i Fe ke te Ist ván
Ál ta lá nos Is ko la ta ná rá nak,

Pus kás né Rad nó Ág nes nek, a rác al má si Vi o lin Mû vé -
sze ti Is ko la igaz ga tó já nak,

Sci tovsz ky Sán dor nak, a gyön gyö si Mát ra Mû ve lõ dé si
Köz pont szín pa di tech ni ku sá nak, mû sza ki ve ze tõ nek,

dr. Sig mond Bé lá né nak, a her ceg ha lo mi Ál ta lá nos Is ko -
la és Óvo da ta ná rá nak, mun ka kö zös ség ve ze tõ nek,

dr. Sza bó Im ré né nek, a dom bó vá ri Apá czai Cse re Já nos
Szak kö zép is ko la, Szak is ko la és Kol lé gi um gaz da sá gi ve -
ze tõ jé nek,

Sza bó Mi hály né nak, a Ja kab szál lá si Ál ta lá nos Mû ve lõ -
dé si Köz pont is ko la tit ká rá nak,

Sza mos At ti lá nak, az egri AGRIA Tánc Cent rum ve ze -
tõ jé nek,

Sza nyi Ká roly né nak, a kis kun ha la si II. Rá kó czi Fe renc
Me zõ gaz da sá gi, Köz gaz da sá gi, In for ma ti kai Szak kö zép -
is ko la és Kol lé gi um élel me zés ve ze tõ jé nek,

Sze pe sy Zol tán né nak, a ti sza cser me lyi Ál ta lá nos Is ko la
ta ní tó já nak,

Sztan kó né Né meth An ná nak, a sá ros pa ta ki Vay Mik lós
Szak kép zõ Is ko la ta ná rá nak,

Tö rök Ist ván né nak, a tak so nyi Tak sony Ve zér Ál ta lá nos 
Is ko la ta ná rá nak,

Uh rin Gi zel lá nak, a me zõ tú ri Rá kó czi Úti Ál ta lá nos Is -
ko la gaz da ság ve ze tõ jé nek,

Ze lin ka Ta más né nak, a bu da pes ti XIV. ker.-i Szent Ist -
ván Gim ná zi um ta ná rá nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)
ki tün te tést

ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. au gusz tus 9.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/3222-9/2007.

A Köztársasági Elnök
183/2007. (IX. 21.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a ön kor mány za ti 
és te rü let fej lesz té si mi nisz ter elõ ter jesz tésére

Ben ke At ti lá né Ba li kó Györ gyi vá lo ga tott tor nász nak, a
Ma gyar Tor na Szö vet ség szak osz tály ve ze tõ jé nek, nem -
zet kö zi ver seny bí ró nak, az Eu ró pai Tor na Szö vet ség tisz -
te let be li tag já nak,

Ger gely Zol tán nak, Jász árok szál lás Vá ros pol gár mes te -
ré nek,

He ge dûs György nek, a Ti sza szolg 2004 Kft. ügy ve ze tõ
igaz ga tó já nak,

Ho vánsz ki György nek, Nyír lu gos Vá ros pol gár mes te ré -
nek,

Ih rig Pé ter nek, a Com pex po Kft. ügy ve ze tõ igaz ga tó já -
nak,

Il lés Béla lab da rú gó nak,
dr. Ju hász Er zsé bet nek, Árok tõ Köz ség há zi or vo sá nak,
Ko vács Lász ló né Ju hász Er zsé bet nek, Deb re cen Me -

gyei Jogú Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la Gaz dál ko dá si Fõ -
osz tá lya fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

dr. Ma re nics Já nos nak, Sik lós Vá ros pol gár mes te ré -
nek,
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Mi ha lusz An tal nak, az Épí tõ-, Fa- és Épí tõ anyag ipa ri
Dol go zók Szak szer ve ze te i nek Szö vet sé ge al el nö ké nek,

Mol nár Ist ván nak, a So mogy Me gyei Ön kor mány za ti
Hi va tal Te rü let fej lesz té si Fõ osz tá lya fõ osz tály ve ze tõ jé -
nek,

Oláh né Su rá nyi Ág nes nek, Ve len ce Vá ros pol gár mes te -
ré nek,

Sza bó Já nos Fe renc nek, Tét Vá ros pol gár mes te ré nek,
Ur bán né Né meth Gyön gyi nek, Bu da pest XIII. ker.-i

Pol gár mes te ri Hi va tal al jegy zõ jé nek,
Ván dor né dr. Tézs la Má ri á nak, a Veszp rém Me gyei

Nyug dí jas Szö vet ség el nö ké nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)
ki tün te tést;

dr. Er dõs An tal tûz ol tó ez re des nek, a Fõ vá ro si Tûz ol tó -
pa rancs nok ság pa rancs nok he lyet te sé nek,

Fur kó Kál mán nyug ál lo má nyú ez re des nek, a Ma gyar
Ky o kus hin Ka ra te Szer ve zet el nö ké nek,

Ga ra bics Ti bor tûz ol tó ez re des nek, a Veszp rém Me gyei 
Jogú Vá ros Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság pa -
rancs no ká nak,

Krá nicz De zsõ tûz ol tó al ez re des nek, Keszt hely Vá ros
Ön kor mány zat Hi va tá sos Tûz ol tó sá ga pa rancs no ká nak,

Lé vai Kál mán tûz ol tó al ez re des nek, Kar cag Vá ros Ön -
kor mány zat Hi va tá sos Tûz ol tó sá ga pa rancs no ká nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozat)
ki tün te tést;

Ar de le án Gá bor La jos nak, az Észak-ma gyar or szá gi
 Regionális Köz igaz ga tá si Hi va tal Bor sod-Aba új-Zemp lén 
Me gyei Ki ren delt ség tit kár ság ve ze tõ jé nek,

Cseh Sán dor nak, a TEMI Mó ricz Zsig mond Mû ve lõ dé -
si és If jú sá gi Ház igaz ga tó já nak,

Csu ká né dr. Jó nás Ilo ná nak, a Gyer tya fény Ke rin gõ
Klub/Egye sü let el nö ké nek,

De csi Já nos nak, a Pé csi Me gyei Jogú Vá ros Pol gár mes -
te ri Hi va tal Pénz ügyi Fõ osz tá lya fõ osz tály ve ze tõ-he lyet -
te sé nek,

Dur kó Sán dor nak, a Dur-Co.hu Kft. ügy ve ze tõ jé nek,
Er dei Sán dor nak, Prügy Köz ség nyu gal ma zott pol gár -

mes te ré nek,
Far kas Ta más nak, a Pé csi Mû vé sze ti Szak kö zép is ko la

ta ná rá nak, a Ter mé szet és Ál lat vé dõ Egye sü let el nö ké nek,
Fe hér Ká roly spor to ló nak, nyu gal ma zott vá jár nak,
dr. Gál né Szen di Ka ta lin nak, non pro fit me ne dzser nek,
Gyu ró Im ré nek, a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei

Nyug dí jas Szö vet ség el nö ké nek,

Gyu rok Er nõ né dr. Bódi Csil lá nak, a Dél-du nán tú li
 Regionális For rás köz pont Kht. mód szer ta ni igaz ga tó já -
nak, pro jekt me ne dzser nek,

Halb rit ter Má tyás nak, a Gyõ ri Keksz Kft. el nö ké nek,
dr. Har sá nyi Zsolt nak, az Ön kor mány za ti és Te rü let fej -

lesz té si Mi nisz té ri um Köz igaz ga tá si Hi va ta li, Jegy zõi és
Ha tó sá gi Fõ osz tá lya osz tály ve ze tõ jé nek,

Il lés Ta más Im ré nek, a Ma gyar Vál lal ko zói Sza lon KE
el nö ké nek, Hét szín vi lág Ott hon gaz da sá gi igaz ga tó já nak,

dr. Jász be ré nyi Er nõ nek, a So mogy Me gyei Me zõ gaz -
da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Élel mi szer lánc-biz ton sá gi
és Ál lat egész ség ügyi Igaz ga tó ság igaz ga tó he lyet te sé nek,
fõ ál lat or vos nak,

Jó zsi György nek, Za la eger szeg Me gyei Jogú Vá ros Pol -
gár mes te ri Hi va ta la Mû ve lõ dé si és Sport Osz tá lya cso -
port ve ze tõ jé nek,

dr. Kacz mars ki Já nos nak, Szom bat hely Me gyei Jogú
Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la jegy zõ jé nek,

Ka rócz ka y né Bene Be á tá nak, a Kö zép-du nán tú li Re gi o -
ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal Szo ci á lis és Gyám hi va tal fõ -
osz tály ve ze tõ-he lyet te sé nek,

Kol ler né Var ga Má ri á nak, a Nyu gat-du nán tú li Re gi o -
ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal Vas Me gyei Ki ren delt sé ge
szak mai ta nács adó já nak,

Ko vács And rás né Kis há zi Ol gá nak, a Veszp rém Me -
gyei Ön kor mány zat Hi va ta la Jogi és Ön kor mány za ti Iro da
hu mán po li ti kai re fe ren sé nek,

Ko vács Zsolt nak, a ka pos vá ri Csi ky Ger gely Szín ház
szín mû vé szé nek,

Kö vér Jó zsef nek, a Pápa Vá ros Ön kor mány za ta mel lett
mû kö dõ Tu laj do no si Ta nács adó Tes tü let tag já nak,

Kru pánsz ki Mi hály nak, Szár Né met Ki sebb sé gi Te le pü -
lé si Ön kor mány zat volt pol gár mes te ré nek,

Lá tos Pé ter nek, az Ag ro-Bölcs ke Rt. mû sza ki ága zat ve -
ze tõ jé nek, Bölcs ke Köz ség al pol gár mes ter ének,

Las su Ist ván nak, Lá bod Köz ség pol gár mes te ré nek,
Med gyes Lász ló né nyug dí jas nak,
Mol nár Ilo ná nak, a Szé kes fe hér vár Me gyei Jogú Vá ros

Pol gár mes te ri Hi va ta la ügy in té zõ jé nek,
Mon do vics Lász ló nak, Écs Köz ség pol gár mes te ré nek,
dr. Nagy Jó zsef nek, a Ko pint-Da torg Zrt. hu mán po li ti -

kai igaz ga tó já nak, a Mezõ Fe renc Köz ala pít vány tit ká rá -
nak,

Oláh Sán dor nak, Mát ra ve re bély Köz ség nyu gal ma zott
pol gár mes te ré nek,

Ot tó né dr. Tóth Mar git nak, Bu da pest Fõ vá ros Fõ pol -
gár mes te ri Hi va tal Jogi Ügy osz tá lya ügy osz tály ve ze tõ jé -
nek,

dr. Pá pai Jú li á nak, a bi o ló gi ai tu do mány kan di dá tu sá -
nak, a NUSI – UPI tu do má nyos fõ mun ka tár sá nak, cím ze -
tes egye te mi do cens nek,

dr. Pal lai Évá nak, az Észak-al föl di Re gi o ná lis Köz -
igaz ga tá si Hi va tal Ko or di ná ci ós és Szer ve zé si Fõ osz tá lya
fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

Ré pás sy Lász ló nak, a Nóg rád Me gyei Sport ági Szak -
szö vet ség ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak,
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Ros to nics Lász ló nak, a Dél-Za la Mu ra hid Le te nye
Több cé lú Tár su lás pro jekt ve ze tõ jé nek, Le te nye Vá ros
volt pol gár mes te ré nek,

dr. Si ket Ist ván nak, Makó Vá ros tár sa dal mi meg bí za tá -
sú al pol gár mes ter ének,

dr. Sütõ Lász ló nak, Bak sa Köz ség tár sa dal mi meg bí za -
tá sú pol gár mes te ré nek, há zi or vos nak,

Sza mo si Ist ván nak, az An gyal föl dért Egye sü let el nö ké -
nek,

Szûcs György nek, Apar hant Köz ség pol gár mes te ré nek,
Tri ebl Im ré né Hut vág ner Er zsé bet nek, Közép-dunán -

túli Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal Veszp rém Me gyei
Ki ren delt sé ge gaz da sá gi ve ze tõ jé nek,

Val ter Ala jos nak, Bo kod Köz ség pol gár mes te ré nek,
Va nyus At ti lá nak, a Gyõr Me gyei Jogú Vá ros Sport -

igaz ga tó sá ga sport igaz ga tó-he lyet te sé nek,
dr. Var ga Pé ter Dé nes nek, a Print ker Of fi ce Land Zrt.

tu laj do no sá nak,
Varg ha Ti bor nak, Mis kolc Me gyei Jogú Vá ros Pol gár -

mes te ri Hi va tal Épí té si, Kör nye zet vé del mi és Te le pü lés -
fej lesz té si Fõ osz tá lya fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

dr. Vass György nek, az Ön kor mány za ti és Te rü let fej -
lesz té si Mi nisz té ri um Ön kor mány za ti Fõ osz tá lya ügy in té -
zõ jé nek a

 MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)
ki tün te tést;

Do mo kos Já nos nyu gal ma zott ez re des nek, a Hon vé del -
mi Mi nisz té ri um Vé del mi Hi va ta la Sza bolcs-Szat már-Be -
reg Me gyei Vé del mi Bi zott sá ga tit ká rá nak,

Mar tin ka Ist ván tûz ol tó al ez re des nek, Ta má si Vá ros
Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó-pa rancs nok ság pa -
rancs no ká nak,

Szüts György tûz ol tó al ez re des nek, Gyõr-Mo son-Sop -
ron Me gyei Ka taszt ró fa vé del mi Igaz ga tó ság meg elõ zé si
osz tály ve ze tõ jé nek,

Tóth György tûz ol tó al ez re des nek, a Ba ra nya Me gyei
Ka taszt ró fa vé del mi Igaz ga tó ság Men tés szer ve zé si Osz tá -
lya osz tály ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozat)
ki tün te tést;

Ba lázs Zol tán nak, Komp olt Köz ség pol gár mes te ré nek,
Ba logh né dr. Nagy Eri ká nak, az Észak-al föl di Re gi o ná -

lis Köz igaz ga tá si Hi va tal Tör vény es sé gi El len õr zé si Fõ -
osz tá lya fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sé nek,

Be sey Gyu lá né nak, a Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Köz igaz ga tá si Hi va tal Szo ci á lis és Gyám hi va ta la szak re -
fe ren sé nek,

Fá bi án né dr. Ba logh Má ri á nak, az Észak-ma gyar or szá -
gi Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal Nóg rád Me gyei Ki -
ren delt sé gé nek Tit kár sá ga ve ze tõ fõ ta ná cso sá nak,

Gyar ma ti Sán dor nak, a Bé kés Me gyei Pol gár õr Szö vet -
ség el nö ké nek,

Ha vas ré ti Er vin né nek, a Gyõ ri Nõk Füg get len Szer ve -
ze te el nö ké nek,

Jan ko vics Fe renc né nek, Ko má rom Vá ros Ön kor mány -
za ta Hi va tá sos Tûz ol tó sá ga ügy vi te li al kal ma zott já nak,

Ke rin ger Zsolt nak, Szom bat hely Me gyei Jogú Vá ros
Pol gár mes te ri Hi va ta la iro da ve ze tõ jé nek,

Ma gya ri Bé lá nak, a Csong rád Me gyei Pol gár õr ség Szö -
vet ség el nö ké nek,

Rát kai Sán dor nak, a NUSI – Bu da pes ti Olim pi ai Köz -
pont pá lya mes te ré nek,

Ré gi né Rek vé nyi Ma ri et tá nak, a Sza bad mû ve lõ dés
Háza (Szé kes fe hér vár) igaz ga tó he lyet te sé nek,

Schne i der Bé lá nak, a Tersz tyánsz ky Ödön Sport köz -
pont (Csák vár) in téz mény ve ze tõ jé nek,

Szé les Já nos nak, a Tol na Me gyei Pol gár õr Szö vet ség
el nö ké nek,

Tóth Jó zsef né nek, Nóg rád sza kál Köz ség Ön kor mány za -
ta pénz ügyi fõ mun ka tár sá nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)
ki tün te tést;

Czi ne ge An tal tûz ol tó törzs zász lós nak, a Fõ vá ro si Tûz -
ol tó-pa rancs nok ság Kö zép-pes ti Tûz ol tá si, Men té si Pa -
rancs nok ság Fe renc vá ro si Tûz õr ség be osz tott tûz ol tó já -
nak,

Seer Zol tán tûz ol tó fõ törzs zász lós nak, Sió fok Vá ros Hi -
va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó sá ga meg bí zott szol gá lat -
pa rancs no ká nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozat)
ki tün te tést

ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. au gusz tus 9.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/3222-10/2007.
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A Köztársasági Elnök
184/2007. (IX. 21.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a pénz ügy mi -
nisz ter elõ ter jesz tésére

Csil lag De zsõ né dr.-nak, az APEH Köz pon ti Hi va ta la
fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

Dan kó Ádám nak, a Ma gyar Táv ira ti Iro da gaz da sá gi fõ -
szer kesz tõ ség ve ze tõ jé nek,

dr. Kan ta Tün dé nek, a Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá gos
Pa rancs nok sá ga Bûn ügyi Igaz ga tó ság igaz ga tó já nak,

Sóti Pál né nak, az APEH Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o -
ná lis Igaz ga tó sá ga szak igaz ga tó já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)
ki tün te tést;

Bod nár Te ré zi á nak, a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság
ve zér igaz ga tó-he lyet te sé nek,

Burg mann György nek, az APEH Dél-du nán tú li Re gi o -
ná lis Igaz ga tó sá ga fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

So mo di Sán dor nak, az APEH Köz pon ti Hi va ta la osz -
tály ve ze tõ jé nek,

Szán ta y né Tur zán Má ri á nak, a Vám- és Pénz ügy õr ség
Or szá gos Pa rancs nok sá ga Gaz da sá gi Fõ osz tá lya fõ osz -
tály ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)
ki tün te tést;

Bel kó Zol tán né nak, az APEH Észak-ma gyar or szá gi Re -
gi o ná lis Igaz ga tó sá ga fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

dr. Szûcs Edit nek, az APEH Dél-al föl di Re gi o ná lis
Igaz ga tó sá ga osz tály ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)
ki tün te tést

ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. au gusz tus 9.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/3222-11/2007.

A Köztársasági Elnök
185/2007. (IX. 21.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a szo ci á lis és
mun ka ügyi mi nisz ter elõ ter jesz tésére

Hi da si Lász ló nak, az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ -
igaz ga tó ság Szak igaz ga tá si Fõ osz tá lya fõ osz tály ve ze tõ jé -
nek,

dr. Né meth Kál mán nak, Rép ce lak Vá ros pol gár mes te ré -
nek,

Raj na i né Tü sér Ju dit nak, az El esett Öre ge kért Ala pít -
vány Sze re tet ott hon tit ká rá nak,

Tari Sán dor né nak, a He ves Me gyei Ön kor mány zat Idõ -
sek Ott ho na (Vá mos györk) igaz ga tó já nak,

Va sák Ist ván nak, a Si ke tek és Na gyot hal lók Or szá gos
Szö vet sé ge nyu gal ma zott fõ tit ká rá nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést;

Bu dai Jó zsef né nek, a Ka pos vár Me gyei Jogú Vá ros Ön -
kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va ta la Nép jó lé ti Igaz ga tó ság
Szo ci á lis és Gyám ügyi Iro da iro da ve ze tõ jé nek,

dr. Der si An na má ri á nak, a Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is -
ko la Ke res ke del mi, Ven dég lá tó ipa ri és Ide gen for gal mi
Fõ is ko lai Kar fõ is ko lai do cen sé nek,

Erõs Ró zsá nak, a Kö zép-Ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Mun ka ügyi Köz pont Pá lya kez dõ és Dip lo más Ál lás ke re -
sõk Köz ve tí tõ Iro dá ja mun ka adói kap cso lat tar tó já nak,

Ge len csér Já nos nak, a SEFAG Zrt. Csur gói Fa ipa ri Kft. 
gép ke ze lõ jé nek,
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Ká dár Mag da lé ná nak, a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi -
nisz té ri um Pénz be li El lá tá sok Fõ osz tá lya ve ze tõ-fõ ta ná -
cso sá nak,

Kö ven dy Zsolt nak, az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si
Mi nisz té ri um ön kor mány za ti és tér sé gi ko or di ná to rá nak,

Ku tas sy György nek, a Nem ze ti Gyer mek If jú sá gi Köz -
ala pít vány ku ra tó ri u mi el nö ké nek,

Lu kács Jó zsef új ság író nak, az MTI Zala me gyei tu dó sí -
tó já nak,

Mak rai Já nos né nak, Bu da pest Fõ vá ros XV. ke rü le ti
Ön kor mány zat Vá ros üze mel te té si és Kör nye zet vé del mi
Bi zott sá ga kül sõ szak ér tõ jé nek,

Mu ha ri Ju dit nak, a Nép sza va új ság író já nak,
Nagy Bé lá nak, a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um

szak mai ta nács adó já nak,
Os vald Gyu lá nak, a Nyug dí ja sok Or szá gos Szö vet sé ge

Szer ve zé si és Ak ció bi zott sá ga el nö ké nek,
dr. Pal la gi Ist ván né nak, Ózd Vá ros Pol gár mes te ri Hi -

va tal Szo ci á lis és Egész ség ügyi Ügy osz tály ügy osz tály ve -
ze tõ jé nek,

Pe tõcz La jos gra fi kus mû vész nek, a Pé csi Se bes tyén Ál -
ta lá nos Ze ne ta go za tos Is ko la nyu gal ma zott ta ná rá nak,

Sza bó Jó zsef né nek, a hat va ni Dam ja nich Já nos Ipa ri
Szak kép zõ Is ko la ta ná rá nak,

Szá jer Ist ván nak, Ke mes ta ród fa Köz ség pol gár mes te ré -
nek,

Szûcs And rás nak, a Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség
fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

Ta kács né Gyur csánysz ky Er zsé bet nek, a Mi nisz ter el nö -
ki Hi va tal ta nács adó já nak,

Tin ger Ven del nek, a cell dö möl ki Ber zse nyi Dá ni el
Gim ná zi um ta ná rá nak,

Uri Já nos né nak, az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ -
igaz ga tó ság szak mai ta nács adó já nak,

Vígh Gyu lá nak, a Nyug dí ja sok Bu da pes ti Szö vet sé ge
ta nács adó já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)
ki tün te tést;

Je le nics Jó zsef nek, a Múl tunk Örök sé ge Ala pít vány ku -
ra tó ri u mi el nö ké nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)
ki tün te tést 

ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. au gusz tus 9.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. au gusz tus 14.

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

KEH ügy szám: VII-2/3222-12/2007.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1071/2007. (IX. 21.) Korm.

határozata

az euró gyakorlati bevezetésével kapcsolatos
felkészülés megkezdésérõl és szervezeti kereteirõl

Az euró gya kor la ti be ve ze té sé nek zök ke nõ men tes le bo -
nyo lí tá sá hoz szük sé ges tech ni kai fel té te lek meg te rem té sé -
hez a fel ké szü lést 2007 má so dik fe lé ben meg kell kez de ni.
En nek ér de ké ben a Kor mány a kö vet ke zõ ha tá ro za tot
 hozza:

1. A Kor mány 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
 szóló 2006. évi LVII. tör vény 25.  §-a alap ján az euró be ve -
ze tés tech ni kai fel té te le i nek meg te rem té se ér de ké ben – ja -
vas lat te võ, vé le mé nye zõ és ta nács adó tes tü let ként – Nem -
ze ti Euró Ko or di ná ci ós Bi zott sá got (a továb biak ban:
NEB) hoz lét re.

2. A NEB el nö ke a pénz ügy mi nisz ter.

3. A Kor mány a NEB társ el nö ké nek a Ma gyar Nem ze ti
Bank el nö két kéri fel.

4. A NEB tag jai:
a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter,
az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter,
az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter,
a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal el nö ke,
a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te Fel ügye le ti

Ta ná csá nak el nö ke.

5. A NEB fel ada tai a kö vet ke zõk:
a) va la mennyi ér de kelt sze rep lõ be vo ná sá val el ké szí ti

az euró gya kor la ti be ve ze té sé hez szük sé ges – a pénz ügyi,
a vál la la ti szek tor és a köz szfé ra át ál lá sá val, a jogi, az in -
for ma ti kai át ál lás sal, va la mint a fo gyasz tó vé de lem mel, a
szám vi tel lel és a sta tisz ti ká val kap cso la tos – fel ada to kat és 
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ütem ter vet össze fog la ló nem ze ti át ál lá si ter vet, ame lyet
szük ség sze rint, de leg alább éven te fe lül vizs gál, és amely -
nek tel je sí té sét fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri,

b) kü lö nö sen az in for ma ti kai, az ár meg je le ní tõ és a szám -
vi te li rend sze rek re, a pénz nem vál tás ra, a kész pénz cse ré re vo -
nat ko zó – kö te le zõ erõ vel nem ren del ke zõ – szak mai aján lá -
sok kal ak tí van tá mo gat ja a köz szfé ra és a ma gán szfé ra euró
be ve ze té sé vel kap cso la tos fel ké szü lé sét,

c) meg vizs gál ja, hogy a köz szfé rá ban mi lyen költ sé -
gek kel jár az át ál lás,

d) ha té kony kom mu ni ká ci ós mód sze rek kel a fel ké szü -
lé si sza kasz hoz kap cso ló dó an tá jé koz ta tást, in for má ci ó kat 
nyújt az euró be ve ze té sé vel kap cso la tos fel ké szü lés hez,

e) ja vas la to kat tesz az át ál lás jogi ke re te i nek meg te rem té -
sé hez, a sza bá lyo zá sért fe le lõs mi nisz ter nél, az ön kor mány -
za tok nál, il let ve a Ma gyar Nem ze ti Bank  elnökénél kez de -
mé nye zi a szük sé ges jog sza bá lyok meg al ko tá sát.

6. A NEB egyes fel ada tai el lá tá sá nak elõ ké szí té sé re
szak mai bi zott sá go kat hoz hat lét re.

7. A NEB fél éven te be szá mol a Kor mány nak, éven te az 
Or szág gyû lés ille té kes bi zott sá ga i nak te vé keny sé gé rõl,
va la mint az euró be ve ze té sé hez szük sé ges gya kor la ti elõ -
ké szü le tek elõ re ha la dá sá ról. A Kor mány és az Or szág gyû -
lés ille té kes bi zott sá gai ese ti tá jé koz ta tást kér het nek.

8. A NEB mun ka ter vét és ügy rend jét maga fo gad ja el.

9. A NEB a nem ze ti át ál lá si terv elsõ vál to za tát 2008.
jú ni us 30-ig nyújt ja be a Kor mány hoz.

10. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba, és ha tá lyát vesz ti az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó
Szer zõ dés 122. cik ke sze rin ti el té rés az Eu ró pai Ta nács
dön té sé vel tör té nõ meg szün te té sé nek ha tály ba lé pé sét kö -
ve tõ 365. na pon. A ha tá ro zat 9. pont ja 2008. jú li us 1-jén
ha tá lyát vesz ti.

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

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
63/2007. (IX. 21.) 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 ér -
tés ben tett elõ ter jesz té sé re –

a Sze ge di Hit tu do má nyi Fõ is ko lán

dr. Koz ma Gá bor fõ is ko lai ta nárt – a 2007. szep tem ber
1-jé tõl 2011. jú ni us 30-áig 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 Miniszterelnök
64/2007. (IX. 21.) ME

határozata

fõiskolai tanár kinevezésérõl

A fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény
101. § (3) be kez dés b) pont já ban fog lalt jog kö röm ben, az
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter elõterjesztésére

dr. Koz ma Gá bort

– 2007. szep tem ber 1-jei ha tállyal –

fõ is ko lai ta nár rá ki ne ve zem.

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

A Miniszterelnök
65/2007. (IX. 21.) ME

határozata

az Országos Statisztikai Tanács tagjainak
felmentésérõl és a megbízás megszûnésének

megállapításáról

A sta tisz ti ká ról szó ló 1993. évi XLVI. tör vény 7. §-ának 
(4) be kez dé se, va la mint a 170/1993. (XII. 3.) Korm. ren de -
let 4. § (2) be kez dé se alap ján – a Köz pon ti Sta tisz ti kai
 Hivatal el nö ke elõ ter jesz té sé re – meg ál la pí tom, hogy
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dr. Bor dás Ist ván nak – ha lá la mi att – és
Schwartz Bé lá nak – le mon dá sa mi att – 

az Or szá gos Sta tisz ti kai Ta ná csi tag sá ga meg szûnt;

dr. Sze mán Fe li ci tászt és
dr. Sta u ber Jó zse fet

az Or szá gos Sta tisz ti kai Ta nács tag sá gi te en dõ i nek el lá -
tá sa alól – a je lö lés vissza vo ná sa mi att – 

fel men tem.

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

A Miniszterelnök
66/2007. (IX. 21.) ME

határozata

az Országos Statisztikai Tanács tagjainak
megbízásáról

A sta tisz ti ká ról szó ló 1993. évi XLVI. tör vény 7. §-ának 
(4) be kez dé se alap ján – a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal el -
nö ke elõ ter jesz té sé re, a 2008. de cem ber 31-ig ter je dõ idõ -
tar tam ra – 

dr. Né meth Pált, a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel -
ügye le te sta tisz ti ku sát,

dr. Kin cses Gyu lát, az Egész ség ügyi Stra té gi ai Ku ta tó -
in té zet fõ igaz ga tó ját,

dr. Nagy Ti bort, a Leg fõbb Ügyész ség fõ osz tály ve ze tõ
ügyé szét,

Je nei Zol tánt, az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács
Hi va ta la pénz ügyi-gaz da sá gi hi va tal ve ze tõ-he lyet te sét

az Or szá gos Sta tisz ti kai Ta nács tag sá gi te en dõ i nek 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
29/2007. (IX. 21.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Dán Királyság Kormánya között létrejött,

 a Magyar Köztársaság kisinyovi nagykövetségén
folytatott együttmûködésrõl a vízumkérelmek

kezelése és a konzuli munka más területein tárgyú,
Budapesten, 2007. április 11-én aláírt 

Megállapodás kihirdetésérõl szóló
2007. évi XCV. törvény 2–3. §-a hatálybalépésérõl

A 2007. évi XCV. tör vénnyel a Ma gyar Köz löny 2007.
jú li us 9-i, 91. szá má ban ki hir de tett, a Ma gyar Köz tár sa ság
Kor má nya és a Dán Ki rály ság Kor má nya kö zött lét re jött, a 
Ma gyar Köz tár sa ság ki si nyo vi nagy kö vet sé gén foly ta tott
együtt mû kö dés rõl a ví zum ké rel mek ke ze lé se és a kon zu li
mun ka más te rü le te in tár gyú, Bu da pes ten, 2007. áp ri lis
11-én alá írt Meg ál la po dás 6. cik ke sze rint a Meg ál la po dás
az azt kö ve tõ hó nap elsõ nap ján lép ha tály ba, amely ben a
Fe lek dip lo má ci ai úton ér te sí tet ték egy mást ar ról, hogy a
Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges al kot má nyos
fel té te le ket tel je sí tet ték.

A Meg ál la po dás 6. cik ke sze rin ti jegy zék vál tás ra 2007.
au gusz tus 10-én ke rült sor.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 2007. évi XCV.
tör vény 5. § (5) be kez dé sé vel, meg ál la pí tom, hogy a
 Magyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Dán Ki rály ság Kor -
má nya kö zött lét re jött, a Ma gyar Köz tár sa ság ki si nyo vi
nagy kö vet sé gén foly ta tott együtt mû kö dés rõl a ví zum ké -
rel mek ke ze lé se és a kon zu li mun ka más te rü le te in tár gyú,
Bu da pes ten, 2007. áp ri lis 11-én alá írt Meg ál la po dás ki hir -
de té sé rõl szó ló 2007. évi XCV. tör vény 2–3. §-a 2007.
szep tem ber 1-jén, azaz ket tõ ezer-hét szep tem ber el se jén
lép ha tály ba.

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



 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
k ö z l e m é n y e 

a tûzgyújtási tilalom feloldásáról

Az er dõk re és az er dõk mel let ti te rü le tek re 2007. jú ni us 20-tól el ren delt ál ta lá nos tûz gyúj tá si ti lal mat a Föld mû ve lés -
ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um – az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um mal egyet ér tés ben – 2007.
szeptember 8-tól feloldja.

A mi nisz té ri um egy ben fel hív ja a la kos ság és a ki rán du lók fi gyel mét, hogy az er dõ ben tü zet gyúj ta ni csak a ki je lölt és
ki épí tett tûz ra kó he lyen, szél csen des idõ ben sza bad. A tü zet nem sza bad fel ügye let nél kül hagy ni, tá vo zás után pe dig
min den esetben gondoskodni kell eloltásáról.

Fel hív ja to váb bá a te lek tu laj do no sok fi gyel mét, hogy az õszi avar és gyom ége tés nél fo ko zott fi gye lem mel jár ja nak el,
mert a gyor san ha la dó tûz könnyen el ér he ti az er dõt vagy a lakott területeket.

Bu da pest, 2007. szep tem ber 6.

Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2007. évi 122. szá má ban meg je lent, a me zõ gaz da sá gi és élel mi szer ipa ri ter mé kek ex port já val össze füg gõ in téz ke dé sek
vég re haj tá sá nak ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 29/2004. (II. 28.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról szó ló 240/2007. (IX. 19.) Korm. ren de let 10. §-ának (2) be kez dé -
sé ben a ha tár idõ he lye sen: ,,2007. szep tem ber 28.”

(Kéz irat hi ba)

2007/123. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 9375



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

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

HU ISSN 0076—2407

07.3149 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.
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Személyi rész

SZEMÉLYÜGYI HÍREK

Az Állami Számvevõszék
személyügyi hírei

Dr. Sólyom László köztársasági elnök augusztus 20-a
alkalmából az Állami Számvevõszék három vezetõ mun-
katársának adományozott állami kitüntetést:

dr. Elek János, az Önkormányzati és Területi Ellenõrzé-
si Igazgatóság általános fõigazgató-helyettese a Magyar
Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét,

Révész János, a Szervezetirányítási és Mûködtetési
Igazgatóság fõcsoportfõnök-helyettese a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend Lovagkeresztjét,

dr. Béhm Imre, az Államháztartás Központi Szintjét El-
lenõrzõ Igazgatóság osztályvezetõje a Magyar Köztársa-
sági Érdemrend Lovagkeresztjét kapta.

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

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

pályázatot hirdet
a Gazdasági Igazgatóságon

számviteli referens álláshely betöltésére

Feladatok:
Kötelezettségvállalások rögzítése, elõirányzat-keretek

figyelése, kiszabott bírságok nyilvántartása, pénztári téte-
lek könyvelése, költségvetés-tervezésben és beszámolóké-
szítésben való közremûködés, banki átutalásos tételek ér-
vényesítése.

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

(II. 3.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti 67. költségve-
tési feladatkörnél I. besorolási osztályban meghatározott
szakirányú felsõfokú iskolai végzettség, vagy felsõfokú is-
kolai végzettség és OKJ szerinti mérlegképes könyvelõi
szakképesítés,

– 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.

Elõnyt jelent:
– szakmai gyakorlat,
– Word, Excel felhasználói szintû ismerete.

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 jelent-

kezõket a bírálóbizottság személyesen is meghallgatja,
amelynek várható idõpontja: 2007. október eleje.

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2007. október 22.
A pályázattal kapcsolatosan további információt ad a

Humánerõforrás-gazdálkodási fõosztály a 225-4876-os és
a 225-4979-es telefonszámon.

Budapest III. Ker., Óbuda-Békásmegyer
polgármestere (a képviselõ-testület megbízásából)

a köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször
módosított 1992. évi XXII. tv. 10. §-a alapján

(a továbbiakban: Ktv.)
pályázatot hirdet

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet
(Bp. III., Juhász Gyula u. 10.)

újonnan létrehozandó, önálló költségvetési intézmény
igazgatói munkakörének betöltésére

Feladatkör meghatározása:
– a költségvetésben biztosított források felhasználásá-

val a személyi és dologi feltételek megteremtése,
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– az intézmény mûködtetéséhez szükséges szabályza-
tok és belsõ utasítások kidolgozása,

– a közterület-felügyeletrõl szóló 1999. évi LXIII. tör-
vény rendelkezései, valamint az alapító okirat szerint az
intézmény irányítása, törvényes mûködésének biztosítása.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet

I/13. pontja szerinti felsõfokú iskolai végzettség és szak-
képzettség,

– legalább öt év költségvetési intézményvezetõi gya-
korlat,

– egészségi, fizikai és pszichikai alkalmasság orvosi
igazolása a 78/1999. (XII. 29.) EüM–BM együttes rende-
letben foglaltak szerint.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közterület-felügyeletnél eltöltött jogviszony,
– közigazgatási szakvizsga,
– számítógép felhasználói szintû ismerete,
– a Ktv. 19/A. §-a alapján a pályázó nem minõsül nyug-

díjasnak.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget és egyéb feltételeknek való meg-

feleltetést tanúsító okiratok közjegyzõ által hitelesített má-
solatát,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
ványt,

– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai prog-
ramot,

– a felhívásban megfogalmazott tartalmi követelmé-
nyeket.

A kinevezés, illetve a vezetõi megbízás határozatlan
idõre szól, az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a
Ktv. és a Hivatal Közszolgálati szabályzata alapján tör-
ténik.

A pályázatot a Hivatalos Értesítõben történõ közzététel-
tõl számított 15. napig lehet benyújtani zárt borítékban a
polgármester titkárságán (1033 Budapest, Fõ tér 3.).

A borítékra kérjük ráírni: „Közterület-felügyelet igaz-
gatói pályázat”.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet a Munka-
ügyi irodán a 437-8605-ös telefonszámon.

A pályázat elbírálásáról a képviselõ-testület a benyúj-
tásra elõírt határidõt követõ ülésén dönt.

(A pályázatok értékelését a polgármester által kijelölt
háromtagú elõkészítõ bizottság végzi, az igazgató szemé-
lyére a polgármester tesz javaslatot a képviselõ-testü-
letnek.)

Az állás a pályázat elbírálását követõen betölthetõ.
A pályázat eredményérõl a pályázókat írásban tájékoz-

tatjuk a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül.
A képviselõ-testület a pályázat eredménytelenné nyil-

vánításának jogát fenntartja.

Balatonlelle Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
a nyugdíjazás folytán megüresedõ

jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– állam- és jogtudományi doktori képesítés,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább 5 éves közigazgatási és 2 éves vezetõi gya-

korlat.

A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okirat másolata,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a német- vagy
angolnyelv-vizsga.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény rendelkezései szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatnak
a Belügyi Közlönyben történõ megjelenésétõl számított
30. nap.

A pályázatok elbírálása: a benyújtási határidõt követõ
15 napon belül.

A pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt.
Az állás betölthetõ: 2008. március 1. napjától.
A kinevezés határozatlan idõre szól.
A pályázatot zárt borítékban a következõ címre kell el-

küldeni: Balatonlelle Város Önkormányzata, Kenéz István
polgármester, 8638 Balatonlelle, Petõfi Sándor utca 2.

A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat”.

Érdeklõdni lehet: Kenéz István polgármesternél a 06
(85) 351-628-as vagy a 06 (85) 554-931-es telefonszámon.
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A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások

Központi Hivatalának elnöke

pályázatot hirdet

a Központi Iratkezelési osztály

irattári 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 a Központi Iratkezelési osztály irattári
ügyintézõi munkakörének betöltésére az alábbi feltéte-
lekkel.

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

(II. 3.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 31. pontjában az
ügyintézõ II-es besorolási osztályra vonatkozóan meg-
jelölt középiskolai végzettségek valamelyikének meg-
léte,

– irattáros iratkezelõi szakképzettség vagy
– OKJ szerint: számítástechnikai szakképesítés.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga megléte,
– szövegszerkesztõ, táblázatkezelõ számítástechnikai

programok felhasználói szintû ismerete.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– végzettséget igazoló dokumentumok fénymáso-

latát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a fon-

tos és bizalmas munkakörökre a nemzetbiztonsági szolgá-
latokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 3. számú mellék-
letben elõírt, az állami élet és a nemzetgazdaság jogszerû
mûködéséhez szükséges biztonsági feltételeknek megfele-
lést tisztázó „A” típusú ellenõrzésnek aláveti magát,

– az állás betöltésénél összeférhetetlenséget eredmé-
nyezõ körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezése
idõpontjáig megszünteti,

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

– a kinevezést megelõzõ egészségügyi alkalmasságát
igazoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti magát,

– a pályázatát az elbírálásban részt vevõ személyek
megismerjék.

A Központi Iratkezelési osztály irattári ügyintézõjének
feladatkörét képezi:

– a hivatal Balázs Béla utcai telephelyére érkezõ bi-
zonylatok, iratok, levelek átvétele, a küldemények érkez-
tetése, bontása, osztályozása, továbbítása,

– a selejtezésre megküldött személyi igazolványok se-
lejtezési jegyzõkönyveinek feldolgozása az IRKA ügyirat-
kezelõ rendszerben, selejtezésük elvégzése,

– számlák ellenõrzése,
– a Központi Irattárnak átadott, három, öt évnél régebbi

keletû ügyiratok begyûjtésének megszervezése, szabályos
átvétele,

– a leadott iratanyag kezelése és irattári rendezése,
– a selejtezéssel kapcsolatos rendelkezések és szabá-

lyok ismerete és betartása,
– a levéltár számára átadandó iratok elõkészítése, az

iratátadás lebonyolítása.

A foglalkoztatás körülményei, illetmény és juttatások:
Az irattári ügyintézõ jogállására, illetményére és jutta-

tásaira a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. (Ktv.), valamint a Közigazgatási és Elektroni-
kus Közszolgáltatások Központi Hivatala Közszolgálati
szabályzatában foglaltak az irányadóak. A kinevezés hatá-
rozatlan idõre szól.

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

taly@mail.ahiv.hu e-mail címre, vagy postán a Közigaz-
gatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hiva-
tala Személyzeti és Munkaügyi fõosztályának – 1450 Bu-
dapest, Pf. 81 – címezve lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje:

2007. október 1.

A pályázatot kísérõ levélben kérjük feltüntetni: „Köz-
ponti Iratkezelési osztály irattári ügyintézõi pályázat”.

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

gáltatások Központi Hivatala elnöke bírálja el,
– a döntésrõl a pályázót legkésõbb 8 napon belül írásban

értesítjük.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2007. október 15.
Az állás betöltésének várható idõpontja legkorábban:

2007. október 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ

a 456-6547-es telefonszámon kérhetõ.
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A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások

Központi Hivatalának elnöke

pályázatot hirdet

a Hatósági és Felügyeleti fõosztályának

Személyiadat- és Lakcím-nyilvántartási osztálya

ügyfélszolgálati 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 a Hatósági és Felügyeleti fõosztályának
Személyiadat- és Lakcím-nyilvántartási osztálya ügyfél-
szolgálati ügyintézõi munkakörének betöltésére az alábbi
feltételekkel:

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

(II. 3.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 130. pontjában az
ügyintézõ II-es besorolási osztályra vonatkozóan meg-
jelölt középiskolai végzettségek valamelyikének meg-
léte,

– OKJ szerinti: nyilvántartási és okmányügyintézõi
szakképesítés, vagy

– anyakönyvi szakvizsga,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret (Word és

Excel).

Elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga megléte,
– népesség-nyilvántartási vagy okmány-ügyintézõi te-

rületen szerzett tapasztalat.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó fényképes szakmai önéletrajzát,
– végzettséget igazoló dokumentumok, valamint nyelv-

vizsgáit igazoló okiratok fénymásolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy:
– az állás betöltésénél összeférhetetlenséget eredmé-

nyezõ körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezése
idõpontjáig megszünteti,

– a kinevezést megelõzõ egészségügyi alkalmasságát
igazoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti magát,

– a pályázatát az elbírálásban részt vevõ személyek
megismerjék.

A Személyiadat- és Lakcím-nyilvántartási osztály ügy-
félszolgálati ügyintézõjének feladatkörét képezi:

– a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ
személyek nyilvántartásba vételével összefüggõ feladatok
ellátása, külföldön bekövetkezett elhalálozásuk és névvál-
tozásuk adatainak nyilvántartásba vétele,

– ügyviteli, iratkezelési feladatok ellátása,

– tájékoztatás nyújtása az érdeklõdõ ügyfelek szá-
mára.

A foglalkoztatás körülményei, illetmény és jutta-
tások:

Az ügyfélszolgálati ügyintézõ jogállására, illetményére
és juttatásaira a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. (Ktv.), valamint a Közigazgatási és Elektroni-
kus Közszolgáltatások Központi Hivatala Közszolgálati
szabályzatában foglaltak az irányadóak. A kinevezés hatá-
rozatlan idõre szól.

A pályázat benyújtása:

A pályázatot elektronikus úton a szemelyzeti.foosz-
taly@mail.ahiv.hu e-mail címre, vagy postán a Közigaz-
gatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hiva-
tala Személyzeti és Munkaügyi fõosztályának – 1450 Bu-
dapest, Pf. 81 – címezve lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje:

2007. október 1.

A pályázatot kísérõ levélben kérjük feltüntetni: „Sze-
mélyiadat- és Lakcím-nyilvántartási osztály ügyfélszolgá-
lati ügyintézõi pályázat”.

A pályázat elbírálásának rendje:

– a pályázatot a Közigazgatási és Elektronikus Közszol-
gáltatások Központi Hivatala elnöke bírálja el,

– a döntésrõl a pályázót legkésõbb 8 napon belül írásban
értesítjük.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2007. október 15.

Az állás betöltésének várható idõpontja legkorábban: a
pályázat elbírálását követõen azonnal.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ
a 456-6547-es telefonszámon kérhetõ.
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Hatvan Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

(3000 Hatvan, Kossuth tér 2.)
pályázatot hirdet

a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti
és Egészségügyi Intézmény

(3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14.)
intézményvezetõi magasabb vezetõ beosztású

álláshelyének betöltésére

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

tének 2–5/A. pontjaiban és/vagy a 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 2. számú melléklete I/1. részének 1–2. pontjaiban
meghatározott képesítési elõírás,

– szociális szakvizsga,
– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú

szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális
ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:
– egészségügyi végzettség,
– tereptanári végzettség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a képesítési okiratok hitelesített másolatát, a szakmai

gyakorlat igazolását,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a

szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelé-
sekkel,

– nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz,
hogy pályázati anyagát a pályázati eljárásban részt vevõk
megismerhessék, abba betekintsenek.

A megbízás idõtartama: 5 év, 2008. január 1.–2012. de-
cember 31.

Illetmény:
– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény szerint,
– magasabb vezetõi pótlék a vonatkozó jogszabályok

szerint,
– az ettõl eltérõ bérigényt a pályázatban külön jelölni

kell.

A pályázat benyújtásának határideje:
– a Szociális Közlönyben való megjelenést követõ

30. nap.

A pályázat benyújtásának módja és helye:
– a pályázatot három példányban, zárt borítékban,

„Szivárvány intézményvezetõi pályázat” megjelöléssel,

személyesen vagy postai úton kell benyújtani Hatvan
város polgármesterének címezve (3000 Hatvan, Kossuth
tér 2.).

A pályázat elbírálásának határideje:
– a pályázati határidõ lejártát követõ 60. nap.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás kér-
hetõ Hatvan Város Polgármesteri Hivatal Szervezési fõ-
osztályán, telefon: (37) 542-330.

Hatvan Város Önkormányzata fenntartja jogát, hogy
megfelelõ pályázat hiányában a pályázatot eredménytelen-
nek nyilvánítja.

A Vasútegészségügyi Kht.
(1068 Budapest, Rippl-Rónai u. 37.)

pályázatot hirdet
foglalkozás-egészségügyi igazgató állás

betöltésére

Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség,
– vezetõi gyakorlat.

Elõny:
– foglalkozás-egészségügyi szakorvosi képesítés,
– foglalkozás-egészségügyi vezetõi gyakorlat,
– idegen nyelv vizsgával igazolt ismerete,
– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés.

Csatolandó iratok:
– részletes szakmai önéletrajz,
– képesítést igazoló okiratok másolata,
– MOK-tagsági igazolvány másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– tudományos munkák jegyzéke,
– nyilatkozat a pályázati anyag elbírálásában részt ve-

võk betekintési jogáról,
– szakmai koncepció.

Ellátandó feladat:
A foglalkozás-egészségügyi igazgató az ügyvezetõ

igazgató irányítása alatt végzi a Vasútegészségügyi Kht.
70 szakorvosból és 70 szakasszisztensbõl álló foglalko-
zás-egészségügyi hálózatának szakmai irányítását. Felelõs
a szerzõdések megkötéséért, karbantartásáért, a megrende-
lõkkel való kapcsolattartásért, a szakmai továbbképzése-
kért és ellenõrzésért.

Juttatások, egyéb információk:
Határidõ: az Egészségügyi Közlönyben való megjele-

néstõl (2007. szeptember 10.) számított 30. nap.
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Bérezés megegyezés szerint, a vezetõi kinevezés 5 éves
határozott idõre szól.

További információ a társaság mûködésérõl a társaság
honlapján (www.vasuteu.hu), felvilágosítás a betöltendõ
állásról a Vasútegészségügyi Kht. ügyvezetõ igazgatójá-
nál, dr. Pásztélyi Zsoltnál kérhetõ. Elérhetõsége: (1)
301-0670, (1) 301-0671.

A pályázatot az alábbi címre kérjük: 1399 Budapest,
Pf. 608 „Álláshirdetés” megjelölésével.

Lébény Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi munkakör betöltésére

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

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– összeférhetetlenség hiánya,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a szakmai tevékenységet bemutató részletes önélet-

rajzot,
– képzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a polgármesteri hivatal vezetésére vonatkozó kon-

cepciót.

A javadalmazás a Ktv. szabályai alapján történik.
A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Köz-

lönyben való megjelenéstõl (2007. szeptember 3.) számí-
tott 30 napon belül.

Elbírálás: a benyújtás határidejét követõ testületi ülésen.
A pályázat benyújtásának helye: Lébény Nagyközség

Polgármesteri Hivatala, 9155 Lébény, Fõ út 47. A boríté-
kon kérjük feltüntetni: „Jegyzõi pályázat”.

Az állás betölthetõ az eredményes elbírálást követõ hó-
nap elsõ napjától.

További információkat Lébény polgármesterétõl kér-
hetnek a pályázók.

Mezõkövesd város jegyzõje
pályázatot hirdet

anyakönyv-vezetõi álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– fõiskolai szintû igazgatásszervezõ szakképzettség,

egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és anyakönyv-
vezetõi vizsga.

A pályázathoz csatolni szükséges:
– a pályázó rövid bemutatkozását tartalmazó önéletraj-

zot, elérhetõséget,
– kézírással írt motivációs levelet,
– iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok

másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. szeptember 3.) számí-
tott 30. nap, Mezõkövesd Város Polgármesteri Hivatal
jegyzõjéhez (3400 Mezõkövesd, Mátyás király u. 112.).

A pályázat elbírálásának rendje:
– a pályázati eljárás 3 tagú elõkészítõ bizottság javasla-

ta alapján történik, melynek keretében személyes meghall-
gatásra kerül sor,

– a pályázatok a benyújtási határidõt követõ 30 napon
belül – a polgármester egyetértésével – kerülnek elbírálásra,

– a pályázat eredményérõl a pályázók az elbírálástól
számított 8 napon belül írásban értesítést kapnak,

– a pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a fent nevezett
munkakörben szerzett gyakorlat.

Az állás betölthetõ: a pályázatok elbírálását követõen
azonnal.

Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló törvényben foglaltak szerint történik.

A kinevezés határozott idõre szól.
Az állást elnyerõ pályázó a Polgármesteri Hivatal Szo-

ciális osztályán végzi munkáját.
A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni a következõ te-

lefonszámon lehet: (49) 511-537.

Mezõkövesd város jegyzõje
pályázatot hirdet

városüzemeltetési ügyintézõ álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
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– felsõfokú mûszaki vagy közgazdasági, agrár- (ezen
belül környezetvédelmi mérnök vagy táj- és kertépítész),
szakirányú továbbképzésben szerzett környezetvédelmi
szakmérnök, igazgatásszervezõi szakképzettség és telepü-
lésfejlesztési, -rendezési szakképesítés.

A pályázathoz csatolni szükséges:
– a pályázó rövid bemutatkozását tartalmazó önéletraj-

zot, elérhetõséget,
– kézírással írt motivációs levelet,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló diploma másolatát.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. szeptember 3.) számí-
tott 30. nap, Mezõkövesd Város Polgármesteri Hivatal
jegyzõjéhez (3400 Mezõkövesd, Mátyás király u. 112.).

A pályázat elbírálásának rendje:
– a pályázati eljárás 3 tagú elõkészítõ bizottság javas-

lata alapján történik, melynek keretében személyes meg-
hallgatásra kerül sor,

– a pályázatok a benyújtási határidõt követõ 30 napon
belül – a polgármester egyetértésével – kerülnek elbírá-
lásra,

– a pályázat eredményérõl a pályázók az elbírálástól
számított 8 napon belül írásban értesítést kapnak.

Az állás betölthetõ: a pályázatok elbírálását követõen
azonnal.

Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló törvényben foglaltak szerint történik.

A kinevezés határozott idõre szól.
Az állást elnyerõ pályázó a Polgármesteri Hivatal Vá-

rosüzemeltetési osztályán végzi munkáját.
A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni a következõ te-

lefonszámon lehet: (49) 511-537.

Pilis Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintézõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– I. besorolási osztályban: egyetemi vagy fõiskolai

szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakkép-
zettség,

– II. besorolási osztályban: középiskolai végzettség és
közgazdasági szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli
szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint:
gazdasági elemzõ és szakstatisztikai ügyintézõ, banki ügy-

intézõ, számítógép-kezelõi és számítástechnikai szoftver-
üzemeltetõi szakképesítés,

– közigazgatásban töltött gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– I. besorolási osztályhoz kapcsolódó szakképzett-

ség, illetve egyetemi vagy fõiskolai szintû tanulmányok
folytatása,

– hasonló munkakörben szerzett gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga.

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

Ellátandó munkakör: pénzügyi igazgatási feladatok el-
látása, irodavezetõ (osztályvezetõ) által ellátott feladatok
tekintetében, az irodavezetõ (osztályvezetõ) munkájának
segítése.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben, Pilis Város Ön-
kormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és mû-
ködési szabályzatában, valamint az Egységes közszolgá-
lati szabályzatban foglaltak és megegyezés szerint.

A munkáltató, eredményes pályázat esetén, a kineve-
zéskor 6 hónapos próbaidõt köt ki.

A pályázatok benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. szeptember 3.) számí-
tott 30. nap.

A pályázatot zárt borítékban Pilis Város Önkormányzatá-
nak jegyzõjéhez kell benyújtani. Cím: 2721 Pilis, Kossuth
Lajos u. 47. Telefon: (29) 498-143. A borítékra kérjük ráír-
ni: „Pályázat pénzügyi ügyintézõi munkakör betöltésére”.

A pályázat elbírálása a benyújtási határidõ lejártát kö-
vetõ 15 napon belül történik.

Az állás 2007. november 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-

tásának jogát fenntartja.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: dr. Csiki

Gábor jegyzõnél a (29) 696-323-as vagy a (29) 496-826-os
telefonszámokon.

Pilisjászfalu Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi munkakör betöltésére

Az állás betölthetõ: a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, a köztisztvi-
selõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. §
(1) bekezdése, valamint 10. §-a alapján.
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Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy állam-

igazgatási fõiskola igazgatásszervezõi szakán szerzett dip-
loma,

– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga (vagy az alól való mentesü-

lés igazolása),
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:
– további szakmai képesítések,
– legalább 5 év közigazgatási gyakorlat,
– a közigazgatásban (lehetõleg kistelepülési önkor-

mányzatnál) szerzett legalább 3 éves vezetõi gyakorlat,
– nyelvismeret, irodai számítógépes alkalmazások meg-

bízható ismerete.

A pályázat tartalmazza a pályázó:
– részletes, szakmai utat is bemutató önéletrajzát és

kézzel írt, max. 1 oldalas kísérõlevelet,
– a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetõi

elképzeléseit,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratot,

vagy annak hiteles másolatát.

Döntés a benyújtási határidõt követõ 15 napon belül.
Kinevezés: a kinevezés határozatlan idõre szól, a mun-

kakört teljes munkaidõben kell ellátni.
A munkakör azonnal betölthetõ.
Javadalmazás: a köztisztviselõk jogállásáról szóló

1992. évi XXIII. törvény szabályozása alapján történik.
A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Köz-

lönyben való megjelenéstõl (2007. szeptember 3.) számí-
tott 30. nap.

A pályázat benyújtásának helye: 2080 Pilisjászfalu,
Bécsi út 33. A borítékra kérjük ráírni: „Jegyzõi pályázat”.

További információkat Gál Gabriella polgármestertõl
kérhetnek a pályázók. Cím: 2080 Pilisjászfalu, Bécsi
út 33.; telefon: (26) 373-777, hivatal@pilisjaszfalu.hu.

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

Pilisszentiván Község Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
közterület-felügyelõi állás betöltésére

Kiíró: Pilisszentiván Község Önkormányzatának Pol-
gármesteri Hivatala, 2084 Pilisszentiván, Szabadság út 85.

Betöltendõ állás: közterület-felügyelõ (8 órában).

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. szeptember 3.) számí-
tott 30 napon belül.

A pályázat benyújtásának feltételei:
– rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel

egyenértékû más korábbi képzési formában szerzett vég-
zettség,

– rendõr-szakközépiskolai, határrendészképzõ szakis-
kolai végzettség,

– középiskolai végzettség és rendõri szakképesítés vagy
ezzel egyenértékû más korábbi szakképesítés,

– határrendész szakképesítés vagy ezzel egyenértékû
más korábbi szakképesítés,

– középiskolai végzettség és közterület-felügyelõi
vizsga.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó életrajzát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatait.

A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtási ha-
táridõt követõ 30 napon belül.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény

rendelkezései szerint.
A pályázatokat írásban, lezárt borítékban kell benyújta-

ni Pilisszentiván község jegyzõjénél, 2084 Pilisszentiván,
Szabadság út 85. Telefon: 06 (26) 367-322, fax: 06 (26)
367-397.

Surd Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

és Liszó Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
2008. január 1. napjával alakítandó körjegyzõség

körjegyzõi munkakörének betöltésére

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

tori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,

– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
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– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– a körjegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos szak-

mai programot,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
szabályai szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenésétõl (2007. szeptember 3.) szá-
mított 30. nap.

A pályázat elbírálása: a benyújtási határidõ lejártát kö-
vetõ együttes testületi ülésen.

Az állás betölthetõ: 2008. január 1-jétõl.
A pályázatot Surd község polgármesteréhez (8856

Surd, Kossuth u. 2.) kell benyújtani.

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

aljegyzõi munkakör betöltésére

Az állás betölthetõ: a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, a köztisztvi-
selõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. §
(1) bekezdése, valamint 10. §-a alapján.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni. A munkakör a képviselõ-testü-
leti döntést követõen azonnal betölthetõ.

Az ellátandó aljegyzõi feladatok a következõk: a jegyzõ
általános helyettesítése, az 1990. évi LXV. törvényben
meghatározott egyéb feladatok, valamint az önkormány-
zati és szociális osztály vezetésének kapcsolt munkakör-
ben történõ ellátása.

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

tori képesítés,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga (vagy az alól való

mentesülés).

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben (a továbbiak-
ban: Ktv.) szereplõ általános alkalmazási feltételeknek is
(magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõ-
élet, összeférhetetlenség hiánya), és azokat igazolnia kell.

A képviselõ-testület jogi vagy közigazgatási alapvizs-
gával nem rendelkezõ pályázót is kinevezhet, feltéve hogy
a kinevezéstõl számított egy éven belül a jogi vagy köz-
igazgatási szakvizsgát vagy a szakvizsga alól az OKV el-
nöksége által a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek mi-

nõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítést
megszerzi.

A pályázat tartalmazza a pályázó önéletrajzát, végzett-
ségét, képzettségét igazoló iratai másolatát, 30 napnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítványát.

A javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény szabályai szerint történik.

A pályázat beérkezésének határideje:

2007. szeptember 30.

A pályázat benyújtásának helye: postán vagy személye-
sen: 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

További információkat Miklós Béláné jegyzõtõl kérhet-
nek a pályázók. Telefon: (46) 596-444.

Döntés a benyújtási határidõt követõ elsõ képviselõ-tes-
tületi ülésen várható.

A pályázat elbírálásánál elõny a helyben lakás.
A képviselõ-testület fenntartja azt a jogát, hogy a pályá-

zatot érvénytelennek nyilvánítsa.

Szervezeti hírek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
ALAPÍTÓ OKIRATA

A Pannon Egyetem alapító okirata

A Pannon Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részé-
re az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
88. §-a, valamint a felsõoktatásról szóló 2005. CXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. §-ának (1) bekezdése és
a 115. § (2) b) pontja alapján az alábbi alapító okiratot
adom ki.

A felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továb-
bá a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módo-
sításáról szóló 1999. évi LII. törvény rendelkezései alapján
2000. január 1-jei hatállyal létrehozott intézmény jog-
elõdei:

− a Pannon Agrártudományi Egyetem Keszthely, annak
Georgikon Mezõgazdaságtudományi Kara, amelynek jog-
elõdjét, a keszthelyi Agrártudományi Egyetemet a Keszt-
helyi Agrártudományi Egyetem létesítésérõl szóló 1970. évi
21. számú tvr. és a keszthelyi Agrártudományi Egyetem
karairól és a képzési idõrõl szóló 1029/1970. (VIII. 7.)
Korm. számú határozat hozta létre, két egyetemi jellegû
fõiskola – a Keszthelyi Agrártudományi Fõiskola (amely-
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nek jogelõdje az 1797-ben alapított Georgikon és annak
jogutódjai és a Mosonmagyaróvári Agrártudományi Fõis-
kola) – összevonásával. A Magyar Népköztársaság felsõ-
oktatási intézményeirõl szóló 1986. évi 13. sz. tvr. módosí-
tásáról szóló 1989. évi 16. sz. tvr. értelmében az egyetem
neve Pannon Agrártudományi Egyetem lett;

− a Veszprémi Egyetem, amelynek gyökerei a 13. szá-
zadra nyúlnak vissza, létesítését a Budapesti Mûszaki
Egyetem szervezetének módosításáról szóló 1949. évi
XXII. törvény rendelte el. Kezdetben a Budapesti Mûszaki
Egyetem Nehézvegyipari Karaként mûködött. A Veszpré-
mi Vegyipari Egyetem felállítása tárgyában született
1951. évi 25. számú tvr. alapján vált önállóvá, Veszprémi
Vegyipari Egyetem néven. Az egyetemekrõl szóló
30/1990. (III. 21.) OGY határozat értelmében a neve
Veszprémi Egyetem lett.

Jelenlegi nevét a 2005. CXXXIX. törvény állapította
meg, 2006. március 1-jei hatállyal.

1. Az intézmény hivatalos neve: Pannon Egyetem
– rövidített megnevezése: PE
– angol nyelvû megnevezése: University of Pannonia.

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: 8201 Veszprém, Egyetem u. 10.
4.2. telephelyei:
– 8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.,
– 8500 Pápa, Mézeskalács u. 2/B,
– 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 18.
4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének szék-

helyei:
– 8400 Ajka, Bródy Imre út 4.,
– 1146 Budapest, Thököly út 48–54.,
– 1078 Budapest, Murányi út. 10.,
– 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 38.,
– 9700 Szombathely, Akacs M u. 1–3.,
– 8900 Zalaegerszeg, Jókai Mór u. 6.

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

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ
szakfeladat száma

– szakág: 803000
– jellemzõ szakfeladat: 803119

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

7.1. Az intézmény részjogkörû egysége:
– neve: Pannon Egyetem, Agrártudományi Centrum
– címe: 8360 Keszthely, Deák F. u. 16.

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

vékenysége:
– A 8.1.1. pontban meghatározott képzési területen és

képzési szinten alapképzést, mesterképzést, továbbá szak-
irányú továbbképzést 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 fel-
sõfokú szakképzést folytathat s e képzésben bizonyítványt
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.

– Doktori iskoláin keresztül a legkorszerûbb tudomány-
területek alkotó mûvelését folytatja.

– 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.

– Tudásközpont szerepét tölti be a korszerû technoló-
giák kutatásában, fejlesztésében és alkalmazásában.

– Regionális tehetségkutatási, gondozási és követési
rendszert épít ki és mûködtet.

– Részt vesz a régió érintett korosztályában a mozgás-
korlátozottak, hátrányos helyzetûek, kisebbségek helyze-
tének kezelésében.

– Az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgaz-
daság körébe tartozó feladatok ellátásában a vonatkozó
külön jogszabályok rendelkezése szerint.

– 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.

– Nemzetközi kapcsolatokban, egyetemi szövetségek-
ben közremûködve biztosítja az oktatók szakmai fejlõdé-
sét, rendszeres nemzetközi megmérettetését és a hallgatók
magas szintû képzését.

– Az oktatás és a kutatás színvonalának nemzetközi
szinten tartása érdekében nemzetközi kapcsolatait fej-
leszti, ápolja, a legkorszerûbb szakmai és didaktikai ered-
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mények közvetlen átvételére hazai és nemzetközi egyete-
mi együttmûködésekben vesz részt.

– Sokoldalú regionális oktatási, kutatási szerepet vállal
a regionalitás szellemében (hazai viszonylatban Közép-,
Észak- és Nyugat-Dunántúl vonatkozásában, nemzetközi
viszonylatban Kelet-Ausztria, Szlovénia, Horvátország,
Szlovákia vonatkozásában, beleértve az utóbbiba a ma-
gyar kisebbségeket is).

– 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,
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:
– agrár,
– bölcsészettudomány,
– gazdaságtudományok,
– informatika,
– mûszaki,

– társadalomtudomány,
– természettudomány;

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: agrár, bölcsészettudomány,

gazdaságtudományok, informatika, mûszaki, társadalom-
tudomány, természettudomány;

mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: bölcsészettudomány, informa-

tika, mûszaki.

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

székhelyen, telephelyen:
– elektrotechnika-elektronika,
– gépészet,
– informatika,
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
– könnyûipar,
– környezetvédelem, vízgazdálkodás,
– közgazdaság,
– közlekedés,
– mezõgazdaság,
– mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció,
– szociális szolgáltatások,
– ügyvitel,
– vegyipar,
– vendéglátás-idegenforgalom;

székhelyen kívül:
– elektrotechnika-elektronika (Székesfehérvár, Szom-

bathely),
– gépészet (Ajka, Székesfehérvár, Szombathely),
– informatika (Ajka, Budapest, Székesfehérvár),
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció (Ajka,

Budapest, Székesfehérvár, Szombathely),
– környezetvédelem-vízgazdálkodás (Budapest, Szé-

kesfehérvár, Szombathely),
– közgazdaság (Szombathely, Székesfehérvár, Ajka),
– mezõgazdaság (Székesfehérvár, Szombathely),
– mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (Ajka, Bu-

dapest),
– szociális szolgáltatások (Székesfehérvár, Zalaeger-

szeg),
– ügyvitel (Székesfehérvár),
– vegyipar (Budapest),
– vendéglátás-idegenforgalom (Székesfehérvár).

8.1.3. Tudományterület, mûvészeti ágak, amelyen dok-
tori képzés, doktorifokozat-odaítélés folyik:

– agrártudományok,
– bölcsészettudományok,
– mûszaki tudományok,
– társadalomtudományok,
– természettudományok.
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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 gazdálkodást segítõ szaktanácsadási tevékenység és

annak fejlesztése;
– a növényi és állati járványos betegségeket megelõzõ

tevékenység és annak fejlesztése;
– a vidék- és területfejlesztési tevékenység;
– a tudományos kutatás és fejlesztés céljaira létesített

intézetek, ipari parkok, illetve a szakmai tanácsadó vállal-
kozások önállóan vagy más intézményekkel közösen tör-
ténõ létrehozása, mûködtetése;

– tudományos rendezvények szervezésével, a hazai és
külföldi tudományos kapcsolatok kiépítésével és fenntar-
tásával, tudományos mûvek kiadásával és más formában a
tudományos értékû tevékenységek megvalósulásának elõ-
segítése;

– 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;
– nyelvvizsgáztatási tevékenység;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakké-

pesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés foly-
tatása;

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

– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak
hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgálta-
tások, nyomdaipari termékek gyártása, munkahelyi ven-
déglátás, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények, oktatást
szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek
bérbeadása, laboratóriumi mérés-szolgáltatás, mintavizs-
gálat, mezõgazdasági szolgáltatás, gépjármû-hasznosítás).

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök
szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása

kiegészítõ tevékenységek:
01.11 gabonafélék, egyéb máshova nem sorolt növény

termelése,

01.12 zöldség, dísznövény termelése,
01.13 gyümölcs, fûszernövény termelése,
01.21 szarvasmarha-tenyésztés,
01.22 juh-, kecske-, lótenyésztés,
01.23 sertéstenyésztés,
01.24 baromfitenyésztés,
01.41 növénytermelési szolgáltatás,
01.42 állattenyésztési szolgáltatás,
05.02 haltenyésztés,
22.11 könyvkiadás,
22.13 idõszaki kiadvány kiadása,
22.22 máshova nem sorolt nyomtatás,
22.23 könyvkötés,
22.24 nyomdai elõkészítõ tevékenység,
22.25 kisegítõ nyomdai tevékenység,
29.56 máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártása,
52.47 könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem,
52.48 egyéb, máshova nem sorolt iparcikk-kiskereske-

delem,
55.10 szállodai szolgáltatás,
55.22 kempingszolgáltatás,
55.23 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
55.30 étkezõhelyi vendéglátás,
60.23 egyéb szárazföldi személyszállítás,
60.24 közúti teherszállítás,
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
71.34 máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése,
71.40 fogyasztási cikk kölcsönzése,
72.22 egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás,
72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, online kiadás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
74.13 piac-, közvélemény-kutatás,
74.14 üzletviteli tanácsadás,
74.20 mérnöki tevékenység, tanácsadás,
74.30 mûszaki vizsgálat, elemzés,
74.40 hirdetés,
74.70 takarítás, tisztítás,
74.85 titkári, fordítói tevékenység,
74.87 máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgál-

tatás,
75.11 általános közigazgatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
92.31 alkotó-, elõadó-mûvészet,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.62 egyéb sporttevékenység,
92.72 máshova nem sorolható egyéb szabadidõs tevé-

kenység.

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

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

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

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

9.1. Az intézményben oktatási szervezeti egységként
kar, azon belül intézet, tanszék, központi oktatási egység-
ként idegen nyelvi oktatási központ, testnevelési és sport-
intézet; felnõttképzési intézet mûködik. Tudományos ku-
tatási szervezeti egységként a karhoz kapcsolódóan kuta-
tóintézet, kutatóközpont, agrártudományi centrum, továb-
bá doktori iskola mûködik.

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

– Bölcsészettudományi Kar,
– Gazdaságtudományi Kar,
– Georgikon Mezõgazdaság-tudományi Kar,
– Mérnöki Kar,
– Mûszaki Informatikai Kar.

9.2. Az intézményben kollégiumi, informatikai, kultu-
rális, sport, könyvtári, levéltári feladatot ellátó szervezeti
egységek szolgáltató szervezeti egységként, valamint a
közmûvelõdési programokat és az Egyetemünk címû lap
szerkesztését végzõ szervezeti egységek mûködnek.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához
az alábbi funkcionális szervezeti egységeket tart fenn:

– gazdasági feladatot ellátó funkcionális szervezeti egy-
séget,

– mûszaki szolgáltató szervezeti egységet,
– üzemeltetési és biztonságszervezési szervezeti egy-

séget,
– belsõ ellenõrzési feladatot ellátó funkcionális szerve-

zeti egységként belsõ ellenõrzési csoportot mûködtet.

Az igazgatási feladatokat a fõtitkári hivatal, valamint
minõségbiztosítási humánpolitikai szervezeti egységek,

oktatásszervezéssel, kutatás- és tudományszervezéssel, il-
letve nemzetközi ügyekkel foglalkozó szervezeti egysé-
gek látják el.

Alumni szervezetet mûködtet az intézmény gazdálko-
dásának támogatására, az érintettek véleményének megis-
merésére és az intézmény külsõ megítélésének építésére.

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, 370633/1997/0100
számú vagyonkezelési szerzõdéssel (2. számú melléklet
szerint).

10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegy-
zéke: 3. számú melléklet szerint.

10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingat-
lanok és a használat jogcíme: 4. számú melléklet szerint.

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

mális hallgatói létszám 12 000 fõ, amely számított hallga-
tói létszámként 9728 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 15237-22/2006. számú alapító
okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

Budapest, 2007. július 18.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

19546-1/2007.
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1. számú melléklet
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2. számú melléklet

Az intézmény vagyonkezelésében lévõ ingatlanok

Település Cím Fekvés Helyrajzi szám

Keszthely Széchenyi u. 8. belterület 1050.
Keszthely Deák F. u. 16. belterület 1051.
Keszthely Deák F. u. 57. belterület 1206/10.
Keszthely Deák F. u. 57. belterület 1206/11.
Keszthely Festetics u. 5. belterület 1227.
Keszthely Festetics u. 5. belterület 1227/A.
Keszthely belterület 1228/2.
Keszthely Georgikon u. 20. belterület 1418/1.
Keszthely Georgikon u. 22. belterület 1418/3.
Keszthely Bécsikapu u. 3. belterület 1690/2.
Keszthely Georgikon u. 21. belterület 2010/3.
Keszthely Georgikon u. 21. belterület 2010/4.
Keszthely Georgikon u. 21. belterület 2010/5.
Keszthely Vízitelep belterület 3814/18.
Keszthely Napsugár u. 2. belterület 4059.
Keszthely Újmajori út belterület 4293/1.
Keszthely belterület 4507/5.
Keszthely külterület 0147/1.
Keszthely külterület 0187.
Keszthely külterület 0191/4.
Keszthely külterület 0193.
Keszthely külterület 0194/2.
Keszthely külterület 0196.
Keszthely külterület 0197.
Keszthely külterület 0198.
Keszthely külterület 0200/2.
Keszthely külterület 0207/5.
Keszthely külterület 0207/6.
Keszthely külterület 0212/4.
Keszthely külterület 0213.
Keszthely külterület 0214/1.
Keszthely külterület 0214/2.
Keszthely külterület 0216/1.
Keszthely külterület 0216/7.
Keszthely külterület 0216/8.
Keszthely külterület 0220.
Keszthely külterület 0227.
Keszthely külterület 0234/6.
Keszthely külterület 0236/3.
Keszthely külterület 0236/6.
Keszthely külterület 0236/8.
Keszthely külterület 0238/3.
Keszthely külterület 0239.
Keszthely külterület 0241/1.
Keszthely külterület 0241/2.
Keszthely külterület 0242.
Keszthely külterület 0243/3.
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Település Cím Fekvés Helyrajzi szám

Keszthely külterület 0245.
Keszthely külterület 0249/1.
Keszthely külterület 0249/5.
Keszthely külterület 0250/1.
Keszthely külterület 0250/2.
Keszthely külterület 0251.
Keszthely külterület 0253/1.
Keszthely külterület 0253/2.
Keszthely külterület 0254/1.
Keszthely külterület 0254/3.
Keszthely külterület 0254/5.
Keszthely külterület 0255.
Keszthely külterület 0258/2.
Keszthely külterület 0262.
Keszthely külterület 0263.
Keszthely külterület 0264/1.
Keszthely külterület 0264/2.
Keszthely külterület 0265.
Keszthely külterület 0267/3.
Keszthely külterület 0277.
Keszthely külterület 0278.
Keszthely külterület 0279.
Keszthely külterület 0280.
Keszthely külterület 0281.
Keszthely külterület 0282.
Keszthely külterület 0283.
Keszthely külterület 0284.
Keszthely külterület 0285.
Keszthely külterület 0286.
Keszthely külterület 0287.
Keszthely külterület 0288.
Keszthely külterület 0289.
Keszthely külterület 0290.
Keszthely külterület 0307.
Keszthely külterület 0308.
Keszthely külterület 0309/1.
Keszthely külterület 0309/3.
Keszthely külterület 0310.
Keszthely külterület 0311/1.
Keszthely külterület 0312.
Keszthely külterület 0313.
Keszthely külterület 0314.
Keszthely külterület 0315.
Keszthely külterület 0316.
Keszthely külterület 0317.
Keszthely külterület 0318.
Keszthely külterület 0319.
Keszthely külterület 0320.
Keszthely külterület 0322.
Keszthely külterület 0428/2.
Keszthely külterület 0430.
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Település Cím Fekvés Helyrajzi szám

Keszthely külterület 0433.
Keszthely külterület 0434.
Keszthely külterület 0435.
Keszthely külterület 0436.
Keszthely külterület 0440/2.
Keszthely külterület 0440/4
Keszthely külterület 0442.
Keszthely külterület 0449/7.
Keszthely külterület 0449/8.
Keszthely külterület 0449/9.
Keszthely külterület 0449/10.
Keszthely külterület 0449/11.
Keszthely külterület 0449/12.
Keszthely külterület 0484/6.
Keszthely külterület 0484/10.
Veszprém Egyetem u. 10. belterület 5044.
Veszprém Füredi út 2. belterület 5097.
Veszprém Füredi út 5. belterület 5115.
Veszprém Füredi út 3. belterület 5116.
Veszprém Füredi út 1. belterület 5117.
Veszprém Hóvirág u. 2/1. belterület 5118.
Veszprém Hóvirág u. 2. belterület 5119.
Veszprém Hóvirág u. 4. belterület 5120.
Veszprém Hóvirág u. 6. belterület 5121.
Veszprém Egyetem u. 12. belterület 5122.
Veszprém Nárcisz u. 12. belterület 5600.
Veszprém Móricz Zs. u. 8. belterület 5605/1.
Veszprém Móricz Zs. u. 10. belterület 5605/2.
Veszprém Egyetem u. 5. belterület 5640.
Veszprém Egyetem u. 3. belterület 5641.
Veszprém Egyetem u. 1. belterület 5642.
Veszprém Egyetem u. 1/D 3/12. belterület 5725/2/A/36.
Veszprém Wartha V. u. 1. (József A. u. 34.) belterület 6104/24.
Veszprém Wartha V. u. 1. (József A. u. 34.) belterület 6104/25.
Veszprém Wartha V. u. 1. (József A. u. 34.) belterület 6104/26.
Veszprém Wartha V. u. 3. belterület 6121.
Balatonalmádi Lóczy tér 3. belterület 1593/1.
Balatonalmádi Kócsag u. belterület 2721/20.
Balatonalmádi Alsóörsi Határút u. 16. belterület 2741.
Cserszegtomaj belterület 633.
Cserszegtomaj külterület 010/4.
Tihany külterület 0138/1.
Szentgyörgyvölgy külterület 0191/1.
Szentgyörgyvölgy külterület 0196.
Szentgyörgyvölgy külterület 0199.
Szentgyörgyvölgy külterület 0200/2.
Szentgyörgyvölgy külterület 0200/4.
Szentgyörgyvölgy külterület 0201.
Szentgyörgyvölgy külterület 0202.
Szentgyörgyvölgy külterület 0203.
Szentgyörgyvölgy külterület 0223.
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Település Cím Fekvés Helyrajzi szám

Szentgyörgyvölgy külterület 0334/1.
Szentgyörgyvölgy külterület 0338.
Szentgyörgyvölgy külterület 0341/7.
Szentgyörgyvölgy Cséplak, Bocskai u. belterület 702.
Szentgyörgyvölgy Cséplak, Bocskai u. belterület 725.
Szentgyörgyvölgy Cséplak, Bocskai u. belterület 727.
Szentgyörgyvölgy Cséplak belterület 916.

3. számú melléklet

Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok

Település Cím Fekvés Helyrajzi szám

Keszthely Balogh F. u. 3/A 1/4 belterület 4357/4/A/4.
Veszprém Egyetem u. 1/C 1/1. belterület 5725/2/A/17.
Veszprém Csikász u. 2/C 3/3. belterület 5584/A/36
Budapest XI. ker., Bartók B. út 14. belterület 5507/0/A/1.

4. számú melléklet

Az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme

Település Cím Fekvés
Helyrajzi

szám
Használat jogcíme

Nagykanizsa Zrínyi u. 18. belterület 2027. bérlemény telephely
Veszprém Vár u. 20. belterület 297. bérlemény (oktatási épületek, diákszállás)
Veszprém Vár u. 39. belterület 223.
Csehbánya külterület 037. bérlemény, egyéb épület
Pápa Mézeskalács u. 2/B belterület 3284/8. bérlemény, telephely

A FELAJÁNLOTT ADÓ FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A Tempus Közalapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a 2005. évben személyi jövedelemadójuk 1 száza-
lékáról rendelkezve, a közalapítványt jelölték meg kedvezményezettnek.

A Tempus Közalapítvány a törvényes rendelkezéseknek megfelelõen jelen sajtóközleményben hozza nyilvánosságra,
hogy a felajánlott 170 783 forint összeget az alapító okiratban megjelölt „A magyar oktatás keretein belül a nõk és a fér-
fiak esélyegyenlõségének elõmozdítása, a fogyatékkal élõ személyek igényeinek kielégítése, a rasszizmus és az idegen-
gyûlölet leküzdésének elõsegítése” célhoz kapcsolódó tevékenység elõmozdítására fordította.
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KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSE

A Baranya Megyei Rendõr-fõkapitányság (7622 Pécs, Vargha D. u. 1.), (a továbbiakban: kiíró), a kincstári vagyon-
nal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) vonatkozó fejezetei
alapján

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és a kiíró vagyonkezelésében álló

Pécs 15490. helyrajzi számú, természetben Pécs, Gebauer Ernõ u. 8. szám alatti, 1957 m2 területû, kivett napközi ott-
hon, udvar megnevezésû ingatlant.

Ajánlati biztosíték: 6 800 000 Ft, azaz hatmillió-nyolcszázezer forint.
Az ajánlati biztosítékot HUF-ban a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett MÁK 10024003-01451485 számú szám-

lájára kell átutalni (melynek legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának napján be kell érkeznie) a „PÉCS, Gebauer
Ernõ u. 8.” 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 ingatlan jogai, terhei:
Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
A kiíró tájékoztatja az ajánlattevõket, hogy a kormányrendelet 42. § (2) bekezdésében biztosított lehetõséggel élve a

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

Az ingatlan jellemzõi:
Az ingatlan Pécs északi részében, a belvárostól északra a Mecsek lábánál helyezkedik el. A környék szabadonálló be-

építésû kisvárosias lakóterület. A telkek átlagos mérete 800–1000 m2, beépítettségük 20-30% közötti. A terep lejtõs,
északról dél felé kb. 4–6% lejtésû, a belváros felé, a Székesegyházra panorámás. A környéken családi házakat, és kisebb
lakásszámú társasházakat találunk. Tömegközlekedéssel száraz idõben jól megközelíthetõ, a buszmegálló a Surányi
Miklós úton az ingatlantól 2 percre van. A Gebauer utca rendkívül csendes, átmenõ forgalom gyakorlatilag nincs, kétirá-
nyú, aszfaltozott, közel sík. Parkolásra az utca egyik oldalán végig van lehetõség. Az ingatlan összközmûves. Az ingat-
lan a Hammerli család villája volt. Korábban óvodaként funkcionált, kb. 5 éve használaton kívül van. Az épület az utca
felõl kétszintes (alsó szint és földszint). Az alsó szinten a pince benyúlik az épület alá. Hasznos alapterülete 402 m2.
Az ingatlan Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendezési terve szerint LK-300043 jelû lakóövezetbe tartozik.

Az ingatlanon környezetvédelmi vizsgálat nem történt, a lehetséges környezeti károkat a kiíró nem vizsgálta.
Kiíró az ingatlanról bõvebb információt tartalmazó pályázati dokumentációt bocsát térítés ellenében a pályázók

rendelkezésére.

Pályázati dokumentáció:
A pályázaton való részvétel alapfeltétele a pályázati dokumentáció kiírótól történõ megvásárlása.
A pályázati dokumentáció 10 000 Ft + 2000 Ft áfa, összesen 12 000 Ft, azaz tizenkétezer forint árnak csekken történõ

befizetését követõen, titkossági nyilatkozat aláírása ellenében, a kiíró Baranya Megyei Rendõr-fõkapitányság Gazdasági
Igazgatósági (Pécs, Légszeszgyár u. 8. II. épület fszt.-i titkárság) címén személyesen, vagy meghatalmazott útján ve-
hetõ át. A meghatalmazott köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejû magánokirattal igazolni képviseleti jogosult-
ságát, illetve annak mértékét.

A dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylatot, vagy annak másolatát az ajánlat benyújtásakor a pályázónak
csatolnia kell.
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Az ingatlan bemutatása:
Az ingatlan bemutatására a pályázati felhívás megjelenését követõ 15. naptári napon (amennyiben munkaszüneti nap-

ra esik, akkor az azt követõ munkanapon), elõzetes egyeztetés alapján kerül sor.

A pályázatok beadásának módja:
A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban a „PÉCS, Gebauer Ernõ u. 8.” jelige fel-

tüntetésével, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott
útján a kiíró Baranya Megyei Rendõr-fõkapitányság Gazdasági Igazgatóság (Pécs, Légszeszgyár u. 8. II. épület fszt.-i tit-
kárság) címére kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidõn belül a kiíróhoz megérkezzék. Az ajánlatte-
võ köteles az eredeti példányt megjelölni „Eredeti” felírással. Ha a pályázatok között eltérés adódik, az így megjelölt
ajánlatban foglaltak az irányadók.

Ajánlattételi határidõ:
2007. október 24-én 10 óra.

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

A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidõ lejártának napján 11 órakor történik a kiíró fenti címén, zárt körben, a
kiíró és a közjegyzõ jelenlétében.

A részvétel feltételei:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázati dokumentációban a kiíró által rendelkezésre bocsátott, a részvételi

feltételként felsorolt tartalmi követelmények szerint kitöltött, további feltételek támasztása nélkül elfogadólag, cégsze-
rûen aláírt alábbi formanyomtatványokat. Amennyiben a pályázó ajánlatának szöveges részei és a kitöltött formanyom-
tatványok tartalma között eltérés mutatkozik, úgy a kiíró a formanyomtatványokban foglaltakat tekinti irányadónak.

1. a pályázati kísérõlapot a pályázati dokumentáció átvételérõl, a titoktartásról, a pályázati dokumentáció megvásárlá-
sát igazoló eredeti bizonylatot és a pályázó erre vonatkozó nyilatkozatát (1. számú formanyomtatvány),

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

3. a pályázat tárgyának megjelölését, a megajánlott vételárat HUF-ban (3. számú formanyomtatvány),

4. a vételár kiegyenlítésének módját, teljesítésének határidejét, annak figyelembevételével, hogy az ajánlati biztosíté-
kon felül fennmaradó vételárhátralékot, a szerzõdés aláírását követõ 30 naptári napon belül egy összegben kell kiegyen-
líteni (4. számú formanyomtatvány),

5. eredeti igazolásokat arról, hogy a Magyar Állammal és szervezeteivel szemben az adó-, vám- és társadalombiztosí-
tásijárulék-fizetési kötelezettséget illetõen lejárt köztartozása nincs (5. számú formanyomtatvány),

6. az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló hivatalos banki igazolást (az ajánlattevõnek gondoskodnia kell arról, hogy a
HUF-ban befizetett ajánlati biztosíték legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának napján a kiíró Magyar Államkincs-
tárnál vezetett 10024003-01451485 számú számlájára beérkezzék) (6. számú formanyomtatvány),

7. a pályázó gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult(ak)nak arról szóló nyilatkozatát, hogy nyertesség esetén
megkötendõ adásvételi szerzõdéshez szükséges-e külön társasági cselekmény (7. számú formanyomtatvány),

8. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívásban szereplõ feltételeket elfogadva, a pályázati
dokumentációban foglaltak ismeretében teszi meg ajánlatát (8. számú formanyomtatvány),

9. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, hogy kiíró nem vállal felelõsséget az ingatlannal
kapcsolatos esetlegesen felmerülõ környezeti kárért (9. számú formanyomtatvány),

10. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy csõd-, felszámolási eljárás ellene nem indult, továbbá végelszámolá-
sát nem kezdeményezték, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, illetve – önkormányzat esetében – adósság-
rendezési eljárás ellene nem indult (10. számú formanyomtatvány),

11. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró az adásvételi szerzõdésben egyoldalú elállási jogot
köt ki azon esetekre, ha a vételár határidõben nem kerül megfizetésre és a kiíró a Magyar Állam tulajdonjogát a teljes vé-
telár kiegyenlítéséig fenntartja (11. számú formanyomtatvány),
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12. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró nem vállal felelõsséget az illetékes önkormányzat-
nak az ingatlannal kapcsolatos területrendezési és területfejlesztési elõírásaira vonatkozóan, illetve a helyi építési szabá-
lyok megváltozásából eredõ esetleges károkért, különösen a településrendezési terv változásából, illetve településfej-
lesztési elgondolásokból adódókért (12. számú formanyomtatvány),

13. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy elfogadja az ajánlati kötöttségre, az ajánlati biztosíték mértékére és
megfizetésének módjára, elvesztésére, valamint a fizetési garanciára vonatkozó, kiíró által a pályázati felhívásban tá-
masztott feltételeket (13. számú formanyomtatvány),

14. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítják, szerzõdéskötésre nem jelöl-
het ki mást maga helyett (14. számú formanyomtatvány),

15. pályázati átvételi igazolólap a pályázati anyag leadásáról (16. számú formanyomtatvány).

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

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

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

Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség:
A kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 90 naptári nap. Amennyiben a

pályázó ajánlatát az ajánlati kötöttségének ideje alatt visszavonja, az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszti.
A pályázati ajánlatok elbírálása, vagy a nyilvános ártárgyalásra kitûzése (az ajánlatmódosításra való felhívás) az aján-

lattételi határidõ lejártát követõ 30 naptári napon belül történik, mely idõtartamot a kiíró egy alkalommal legfeljebb
további 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meg-
hosszabbodik.

Az ártárgyalás, illetve az ajánlatmódosítás elbírálása az ártárgyalás kitûzésétõl, illetve az ajánlatmódosításra történõ
felhívás idõpontjától számított 30 naptári napon belül történik.

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

Az ajánlat beadása:
Az ajánlatokat a kiíró Baranya Megyei Rendõr-fõkapitányság Gazdasági Igazgatóság (Pécs, Légszeszgyár u. 8.

II. épület fszt.-i titkárság) címén kell a fent megjelölt ajánlattételi határidõig leadni.
A pályázat elbírálása során a rangsoroláskor megajánlott vételár összegének nagysága alapján dönt a kiíró.
A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett, a legmagasabb vételárat aján-

lotta.
Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes pályázó az eredményhirdetésrõl szóló értesítés

kézhezvételét követõ 8 banki napon belül, az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárhátralék (beleértve az áfát is)
erejéig fizetési garanciát ad.

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

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

– A feltétel nélküli banki hitelígérvényt, melynek kedvezményezettje a kiíró, a banknak a pályázati felhívásban meg-
adott jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötele-
zettséget kell vállalnia arra, hogy a vételárként ígért összeget a bank a vevõ részére meghitelezi a teljes vételárhátralékra
– beleértve a forgalmi adót is – vonatkozóan, az ajánlatban vállalt határidõ figyelembevételével.
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A kiíró a fentiekben említett, vételárhátralék kifizetésének biztosítékául szolgáló iratokat magyarországi és külföldi
I. osztályú bankoktól fogadja el.

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

A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásban történõ átvezetéséhez szükséges bejegyzési engedély kiadása a teljes vételár-
nak a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01637528-00000000 számláján történõ megjelenését követõen
haladéktalanul, de legkésõbb 15 naptári napon belül történik.

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

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

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

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

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

nyújtották be,
– a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
– a pályázó a pályázatot és valamennyi formanyomtatványt szabályszerûen aláírta (gazdasági társaság esetén

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

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

Hiánypótlásra kizárólag a pályázat beadási határidejétõl számított 15 naptári napon belül, „a részvétel feltételei” cím
2/a) vagy 2/b), 5., 7., 10., 16. pontjaiban meghatározott adatok, nyilatkozatok, illetve igazolások vonatkozásában a
pályázó kezdeményezésére van lehetõség.

Ha a pályázó önként élni kíván a hiánypótlás lehetõségével, azt pályázati ajánlatában közölnie kell. Ugyanazon doku-
mentumra vonatkozóan egyszeri hiánypótlásra van lehetõség, a pótolt dokumentumra vonatkozóan nincs lehetõség
ismételt hiánypótlásra.

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

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

A kitöltendõ formanyomtatványok a www.kvi.gov.hu honlapon „árverés, értékesítés, pályázatok” menüpont alatt ol-
vashatók és letölthetõk. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ munkanapokon a Baranya Megyei
Rendõr-fõkapitányság Gazdasági Igazgatóságnál [telefon: +36 (72) 504-400, fax: +36 (72) 504-400].

2007/38. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2221



A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (1054 Budapest, Zoltán u. 16.) továbbiakban: kiíró a kincstári vagyonnal való gaz-
dálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet 37. § (1) bek. a) pontjának (továbbiakban: kormányrendelet) vonat-
kozó fejezetei alapján

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és a Sportfolió Sportlétesítményeket Kezelõ, Hasznosító és Fejlesz-
tésszervezõ Kht. vagyonkezelésében álló, természetben Budapest IX., belterület 38293/56., 38293/57. helyrajzi számo-
kon nyilvántartott, 2 ha 0736 m2 és 5 ha 9265 m2 területû, kivett sporttelep, közismert nevén: Fradi-pálya megnevezésû
ingatlanokat.

Ajánlati biztosíték: 400 000 000 Ft, azaz négyszázmillió forint.

Limitár (nettó): 3 470 600 000 Ft, azaz hárommilliárd-négyszázhetvenmillió-hatszázezer forint + 694 120 000 Ft, azaz
hatszázkilencvennégymillió-egyszázhúszezer forint áfa, mindösszesen bruttó: 4 164 720 000 Ft, azaz négymilliárd-egy-
százhatvannégymillió-hétszázhúszezer forint.

Az ajánlati biztosítékot HUF-ban a 10032000-01637511-00000000 Magyar Államkincstárnál vezetett MÁK számú
számlájára kell átutalni (melynek legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának napján be kell érkeznie) a „Fradi-pálya”
jelige feltüntetésével.

A pályázónak ajánlatot kell tennie az ingatlanok tulajdonjogának együttes vételárára, amely nem lehet kevesebb, mint
a fentebb megjelölésre került limitár. Az ingatlanok kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.

Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevõ esetén a vételárba beszámításra kerül.
A vételár ajánlati biztosítékon felül fennmaradó részét magyar forintban (HUF) kell megfizetni.
Az ingatlanokra nézve az FTC-nek az 1991. szeptember 5-én kelt szerzõdés alapján a szerzõdés aláírásától számított

25 évig tartó használati joga áll fenn. A használati jog lejártának ideje: 2016. szeptember 5. Továbbá az értékesítés bér-
lõkkel együtt történik. Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

A pályázónak az ajánlata érvényességi feltételeként az ingatlan vételárán felül nyilatkoznia kell arra vonatkozóan,
hogy

1. vállalja, hogy a meglévõ stadiont – az adásvételi szerzõdés megkötésétõl számított 2 éven belül felújítja legalább
1,2 milliárd Ft + áfa, azaz egymilliárd-kétszázmillió forint + áfa bekerülési értéken, amelynek meg kell felelnie a FIFA,
illetve az UEFA minimális elõírásainak. A pályázó vállalja, hogy ezen kötelezettség biztosítására az adásvételi szerzõ-
dés megkötésének napján a bekerülési értéknek megfelelõ összegre feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgaranciát,
vagy feltétel nélküli hitelígérvényt nyújt be;

2. vállalja, hogy a Ferencvárosi Torna Club (továbbiakban: FTC) tulajdonában lévõ FTC Labdarúgó Zrt. részvényeket
(19 997 db, egyenként 1000 Ft, azaz ezer névértékû, összesen: 19 997 000 Ft, azaz tizenkilencmillió-kilencszázkilenc-
venhét forint névértékû részvénycsomag) összesen legalább 800 000 000 Ft vételár ellenében és az FTC-vel kötendõ
megállapodásban rögzítettek szerint megvásárolja. A részvénycsomag vételárát ténylegesen meg kell fizetni, beszámí-
tással vagy bármilyen más fizetési megállapodással nem teljesíthetõ. Tudomásul veszi, hogy az FTC a részvénycsomag
adásvételi szerzõdésében az e jogcímen fennálló követelését engedményezi az FTC Labdarúgó Zrt. köztartozásai és más
állami szereplõkkel, illetõleg hitelintézetekkel szemben fennálló tartozásai jogosultjaira. Továbbá tudomásul veszi,
hogy az engedményezési megállapodás megkötése a kiíróval kötendõ adásvételi szerzõdés hatályba lépésének feltétele.

3. vállalja, hogy az FTC létesítményhasználati jog megváltására megállapodást köt az FTC-vel, amely ellenértékeként
legalább 1 500 000 000 Ft + áfa összeget ténylegesen megfizet az FTC részére, amely beszámítással vagy bármilyen más
fizetési megállapodással nem teljesíthetõ. Tudomásul veszi, hogy az FTC a használati jog megváltására vonatkozó meg-
állapodásban az e jogcímen fennálló követelését engedményezi köztartozásai és más állami szereplõkkel, illetõleg hitel-
intézetekkel szemben fennálló tartozásai jogosultjaira. Továbbá tudomásul veszi, hogy az engedményezési
megállapodás megkötése a kiíróval kötendõ adásvételi szerzõdés hatályba lépésének feltétele;

4. vállalja, hogy az FTC-vel külön szerzõdésben állapodik meg arról, hogy a szerzõdés megkötésétõl számított 25 éves
határozott idõtartamra biztosítja az FTC számára a stadion használatának lehetõségét, valamint az FTC ügyvezetése
(max. 20 fõ) és szakosztályai (10 szakosztály, szakosztályonként 1 fõ) számára szükséges, legalább „C” minõsítésû kate-
góriájú irodákat. A használati jog ellenértéke az FTC a szakosztályai által a stadionban rendezett sportlétesítmények net-
tó jegyárbevételének 25%-a. Továbbá tudomásul veszi, hogy fenti megállapodás megkötésének megléte a kiíróval
kötendõ adásvételi szerzõdés hatályba lépésének feltétele.

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-
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tott ajánlatok egyike sem lenne nyertesnek nyilvánítható, a Hasznosítási Tanács javaslata alapján – nyilvános ártárgya-
lást tarthat. Amennyiben csak egy érvényes ajánlat érkezik, nyilvános ártárgyalás tartása helyett a kiíró felhívhatja az
ajánlattevõt ajánlata módosítására.

Az ingatlan jellemzõi:
Elhelyezkedés:
Az ingatlanegyüttes a IX. kerület Ferencváros megnevezésû részén, igen nagy forgalmú fõútvonalak (Üllõi út, Köny-

ves Kálmán körút, Gyáli út) által határolt területen helyezkedik el. A terület tömegközlekedés tekintetében megfelelõen
ellátott. A fõvárosnak ez a része igen gyors fejlõdés alatt áll. A környéken ipari ingatlanok, autóbusz-pályaudvar,
szálloda, bevásárlóközpont és közintézmények találhatók.

A klubépület elõtt, saját területen ingyenes parkolás lehetséges, mintegy 30 gépkocsi részére, amely az edzõi és irodai
létszám részére elegendõ.

A terület rendezett, sík, bekerített, azonban a kerítés nem minden oldalon követi a telekhatárt.

Felépítmények és pályák
Az ingatlanegyüttesen az alábbi, különbözõ idõben épült és különbözõ funkciójú épületek, valamint sportpályák

vannak:

38293/57. hrsz. 38293/56. hrsz.
Klubház Füves edzõpálya

Futballstadion Salakos kispálya

Stadion labdarúgópálya Rézsûs lelátó

Birkózócsarnok Kerítések

Karbantartó mûhelyek Betonalapok

Erdért faház

Nagy edzõpálya

Kis edzõpálya

Kerítések

A 38293/56. hrsz.-ú telken található egy füves edzõpálya és két alépítmény, mely egy elkezdett, de meg nem épült
sportcsarnok alapozása és pinceszintje, valamint egy teniszcsarnok alapozása. Kb. 20 éve áll ebben az állapotban a meg-
kezdett építkezés, a pinceszint nincs lefedve. Az alépítmények átnyúlnak a szomszédos 38293/57. hrsz.-ú ingatlanra.

Kiíró az ingatlanról bõvebb információt a pályázati dokumentációban bocsát a pályázók rendelkezésére.

Pályázati dokumentáció:
A pályázaton való részvétel alapfeltétele a pályázati dokumentáció kiírótól történõ megvásárlása.
A pályázati dokumentáció 500 000 Ft + 100 000 Ft áfa, összesen 600 000 Ft, azaz hatszázezer forint árnak csekken tör-

ténõ befizetését követõen, titkossági nyilatkozat aláírása ellenében, a kiíró Budapest V., Zoltán u. 16. szám alatti köz-
ponti irodaházában a 101. szobában személyesen, vagy meghatalmazott útján vehetõ át. A meghatalmazott köteles köz-
okirattal, vagy teljes bizonyító erejû magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.

A dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylatot vagy annak másolatát az ajánlat benyújtásakor a pályázónak
csatolnia kell.

Az ingatlan bemutatása:
Az ingatlan bemutatására a pályázati felhívás megjelenését követõ 20. naptári napon (amennyiben munkaszüneti nap-

ra esik, akkor az azt követõ munkanapon) 10 órakor kerül sor, illetve elõzetes egyeztetés alapján. A kapcsolattartó adatait
a pályázati dokumentáció tartalmazza.

A pályázatok beadásának módja:
A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban a „Fradi-pálya” jelige feltüntetésével,

3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján a kiíró
fenti címén kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidõn belül a kiíróhoz megérkezzék. Az ajánlattevõ
köteles az eredeti példányt megjelölni „Eredeti” felírással. Ha a pályázatok között eltérés adódik, az így megjelölt
ajánlatban foglaltak az irányadók.
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Ajánlattételi határidõ:
2007. október 24-én 10 óra.

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

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

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

feltételként felsorolt tartalmi követelmények szerint kitöltött, további feltételek támasztása nélkül elfogadólag, cégsze-
rûen aláírt alábbi formanyomtatványokat. Amennyiben a pályázó ajánlatának szöveges részei és a kitöltött formanyom-
tatványok tartalma között eltérés mutatkozik, úgy a kiíró a formanyomtatványokban foglaltakat tekinti irányadónak.

1. a pályázati kísérõlapot a pályázati dokumentáció átvételérõl, a titoktartásról, a pályázati dokumentáció megvásárlá-
sát igazoló eredeti bizonylatot és a pályázó erre vonatkozó nyilatkozatát (1. számú formanyomtatvány),

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

3. a pályázat tárgyának megjelölését, a megajánlott vételárat HUF-ban (3. számú formanyomtatvány),
4. a vételár kiegyenlítésének módját, teljesítésének határidejét, annak figyelembevételével, hogy az ajánlati biztosíté-

kon felül fennmaradó vételárhátralékot a szerzõdés aláírását követõ 30 naptári napon belül egy összegben kell kiegyenlí-
teni (4. számú formanyomtatvány),

5. eredeti igazolásokat arról, hogy a Magyar Állammal és szervezeteivel szemben az adó-, vám-, illeték- és társada-
lombiztosításijárulék-fizetési kötelezettséget illetõen lejárt köztartozása nincs, valamint a kiíróval szemben nincs lejárt
tartozása (5. számú formanyomtatvány),

6. az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló hivatalos banki igazolást, (az ajánlattevõnek gondoskodnia kell arról, hogy a
HUF-ban befizetett ajánlati biztosíték legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának napján a kiíró Magyar Államkincs-
tárnál vezetett 10032000-01637511-00000000 számú számlájára beérkezzék) (6. számú formanyomtatvány),

7. a pályázó gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult(ak)nak arról szóló nyilatkozatát, hogy nyertesség esetén
megkötendõ adásvételi szerzõdéshez szükséges-e külön társasági cselekmény (7. számú formanyomtatvány),

8. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vállalja, hogy a meglévõ stadiont – az adásvételi szerzõdés megkö-
tésétõl számított – 2 éven belül felújítja legalább 1,2 milliárd Ft + áfa bekerülési értéken, amelynek meg kell felelnie a
FIFA, illetve az UEFA minimális elõírásainak (8. számú formanyomtatvány),

9. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vállalja, hogy az FTC tulajdonában lévõ FTC Labdarúgó Zrt. rész-
vényeket (19 997 db, egyenként 1000 Ft, azaz ezer forint névértékû, összesen: 19 997 000 Ft, azaz tizenkilencmillió ki-
lencszázkilencvenhétezer forint névértékû részvénycsomag) összesen legalább 800 000 000 Ft, azaz nyolcszázmillió fo-
rint vételár ellenében és a FTC-vel kötendõ megállapodásban rögzítettek szerint megvásárolja. A részvénycsomag vétel-
árát ténylegesen meg kell fizetni, beszámítással vagy bármilyen más fizetési megállapodással nem teljesíthetõ. Tudomá-
sul veszi, hogy az FTC a részvénycsomag adásvételi szerzõdésében az e jogcímen fennálló követelését engedményezi az
FTC Labdarúgó Zrt. köztartozásai és más állami szereplõkkel, illetõleg hitelintézetekkel szemben fennálló tartozásai jo-
gosultjaira. Továbbá tudomásul veszi, hogy az engedményezési megállapodás megkötése a kiíróval kötendõ adásvételi
szerzõdés hatályba lépésének feltétele (9. számú formanyomtatvány),

10. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vállalja, hogy az FTC létesítményhasználati jog megváltására
megállapodást köt az FTC-vel, amely ellenértékeként legalább 1 500 000 000 Ft + áfa, azaz egymilliárd-ötszázmillió fo-
rint + áfa összeget ténylegesen megfizet az FTC részére, amely beszámítással vagy bármilyen más fizetési megállapo-
dással nem teljesíthetõ. Tudomásul veszi, hogy az FTC a használati jog megváltására vonatkozó megállapodásban az e
jogcímen fennálló követelését engedményezi köztartozásai és más állami szereplõkkel, illetõleg hitelintézetekkel szem-
ben fennálló tartozásai jogosultjaira. Továbbá tudomásul veszi, hogy az engedményezési megállapodás megkötése a ki-
íróval kötendõ adásvételi szerzõdés hatályba lépésének feltétele (10. számú formanyomtatvány),

11. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vállalja, hogy az FTC-vel külön szerzõdésben állapodik meg arról,
hogy a szerzõdés megkötésétõl számított 25 éves határozott idõtartamra biztosítja az FTC számára a stadion használatá-
nak lehetõségét, valamint az FTC ügyvezetése (max. 20 fõ) és szakosztályai (10 szakosztály, szakosztályonként 1 fõ)
számára szükséges, legalább „C” minõsítésû kategóriájú irodákat. A használati jog ellenértéke az FTC a szakosztályai
által a stadionban rendezett sportlétesítmények nettó jegyárbevételének 25%-a. Továbbá tudomásul veszi, hogy fenti
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megállapodás megkötésének megléte a kiíróval kötendõ adásvételi szerzõdés hatályba lépésének feltétele (11. számú

formanyomtatvány),

12. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, hogy kiíró nem vállal felelõsséget az ingatlannal
kapcsolatos esetlegesen felmerülõ környezeti kárért (12. számú formanyomtatvány),

13. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, hogy a pályázat kiírásának idõpontjában az in-
gatlanra változtatási tilalom van hatályban (13. számú formanyomtatvány),

14. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy csõd-, felszámolási eljárás ellene nem indult, továbbá végelszámolá-
sát nem kezdeményezték, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, illetve – önkormányzat esetében – adósság-
rendezési eljárás ellene nem indult (14. számú formanyomtatvány),

15. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró az adásvételi szerzõdésben egyoldalú elállási jogot
köt ki azon esetekre, ha a vételár határidõben nem kerül megfizetésre és a kiíró a Magyar Állam tulajdonjogát a teljes vé-
telár kiegyenlítéséig fenntartja (15. számú formanyomtatvány),

16. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró nem vállal felelõsséget az illetékes önkormányzat-
nak az ingatlannal kapcsolatos területrendezési és területfejlesztési elõírásaira vonatkozóan, illetve a helyi építési szabá-
lyok megváltozásából eredõ esetleges károkért, különösen a településrendezési terv változásából, illetve településfej-
lesztési elgondolásokból adódókért (16. számú formanyomtatvány),

17. 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 (17. számú formanyomtatvány),

18. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítják, szerzõdéskötésre nem jelöl-
het ki mást maga helyett (18. számú formanyomtatvány),

19. pályázati átvételi igazolólap a pályázati anyag leadásáról (19 számú formanyomtatvány).

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

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

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

Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség:
A kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 90 naptári nap. Amennyiben a

pályázó ajánlatát az ajánlati kötöttségének ideje alatt visszavonja, az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszti.
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
meghosszabbodik.

Az ártárgyalás, illetve az ajánlatmódosítás elbírálása az ártárgyalás kitûzésétõl, illetve az ajánlatmódosításra történõ
felhívás idõpontjától számított 30 naptári napon belül történik.

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

Az ajánlat beadása:
Az ajánlatokat a kiíró fenti címén, Budapest V., Zoltán u. 16. szám alatti központi irodaházában a 101. szobában kell a

fent megjelölt ajánlattételi határidõig leadni.
A pályázatok elbírálása során a vállalt nettó ajánlati ár limitáron felül megajánlott része 60%-os súllyal, a (fenti) 1-es

és 3-as pont szerinti vállalások összege 40%-os súllyal kerül értékelésre.
A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett az értékelési súlyokkal szá-

mítva, a legmagasabb vételárat ajánlotta.

2007/38. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2225



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

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

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

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

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

A kiíró a pályázat nyertesével – az errõl szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 60 naptári napon belül, de
legkésõbb az ajánlati kötöttség lejártának napjáig – az adásvételi szerzõdést megköti.

A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásban történõ átvezetéséhez szükséges bejegyzési engedély kiadása a teljes vételár-
nak a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01637528-00000000 számláján történõ megjelenését követõen
haladéktalanul, de legkésõbb 15 naptári napon belül történik.

A kiíró fenntartja jogát, hogy
– a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kössön,
– a pályázati eljárást 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,

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

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

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

nyújtották be,
– a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
– a pályázó a pályázatot és valamennyi formanyomtatványt szabályszerûen aláírta (gazdálkodó szervezet 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,
kitöltve, elfogadólag aláírva benyújtja.

A pályázat keretében hiánypótlásra nincs lehetõség.

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

vénytelennek nyilvánítja.
A pályázati felhívás és a kitöltendõ formanyomtatványok a www.kvi.gov.hu honlapon „árverés, értékesítés, pályáza-

tok” menüpont alatt olvasható és letölthetõ. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ munkanapokon az
Értékesítési fõosztályon Cser Szilviától, telefon: 06 (1) 373-5715; fax: 06 (1) 373-5716.
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AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI

Összefoglaló
a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenõrzésérõl (0720)

Az Állami Számvevõszék befejezte a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány (közalapítvány) gazdál-
kodásának ellenõrzését.

A közalapítvány bevétele az ellenõrzött idõszakban összesen 898,4 millió Ft volt, amelynek, 87,9%-a az éves költség-
vetési törvények alapján a központi költségvetésbõl kapott címzett támogatás, 12,1%-a egyéb központi költségvetési,
pályázati úton elnyert és gazdálkodó szervezetektõl kapott támogatás, pénzügyi, rendkívüli és közhasznú tevékenység-
bõl származó bevétel. A kuratórium a kapott állami és egyéb támogatásokat, valamint a közalapítvány saját bevételeit
szabályosan, rendeltetésszerûen használta fel az alapító okiratban meghatározott céljainak megvalósítása érdekében.
A közalapítvány támogatási szerzõdésekben megjelölt szakmai beszámolói megfeleltek a szerzõdéses követelmények-
nek, azonban a pénzügyi elszámolásait a címzetten kapott támogatásoknál nem a szerzõdésekben elõírt szerkezetben ké-
szítette el. A pályázati és egyéb költségvetési támogatások elszámolása során benyújtott számlákon nem tüntette fel a tá-
mogatás forrását. A kuratórium bevételszerzõ tevékenységének eredményeképpen pénzügyi bevétel az átmenetileg
szabad pénzeszközök lekötésébõl, rendkívüli bevétel a térítésmentesen átvett eszközök után realizálódott.

A közalapítvány az ellenõrzött idõszakban összesen 915 millió Ft-ot fordított közhasznú feladataira. A közalapítvány
az alapító okirat szerinti céljainak és a jogvédelemmel kapcsolatos szakmai, jogszabályi elõírásoknak megfelelõen vé-
gezte tevékenységét. A közalapítvány az alkalmazási és a pályázati kiírások tartalmára vonatkozó elõírásoknak, a foglal-
koztatott képviselõk a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladataiknak és dokumentációs kötelezettségeiknek
az adatvédelemre vonatkozó szabályok figyelembevételével eleget tettek. A közalapítvány 11 helyen mûködtetett terüle-
ti irodát, ahol a gyermekjogi és ellátottjogi képviselõk hetente fogadóórát tartottak. A betegjogi képviselõk az egészség-
ügyi intézményekben biztosították a területi ellátást. A közalapítvány az alapító okiratban elõírtakkal összhangban ellát-
ta a képviselõk tevékenységével kapcsolatos ellenõrzési, szervezési és szakmai irányítási feladatait, a jogvédelmi munka
során szerzett tapasztalatok összegzését, az egységes jogértelmezés és -alkalmazás segítését. A közalapítvány az elõírt
képzéseket és továbbképzéseket megszervezte. A közalapítvány által továbbfoglalkoztatott betegjogi képviselõkre vo-
natkozó jogszabály nem határozta meg a jogvédelmi tanfolyam elvégzésének kötelezettségét. Az alapító okiratban fog-
laltaktól eltérõen a meghatározott létszámhoz képest a betegjogi területen a 2004. és 2005. évben, a gyermekjogi terüle-
ten a 2004. évben 7,7–7,7%-kal kevesebb létszámot foglalkoztatott, amely a feladatellátást nem veszélyeztette. Az ala-
pító okiratban foglaltaktól eltérõen a hat pályázati felhívásból – minisztériumi közlönyben való közzétételén túl – a meg-
jelölt két országos napilapban csak egyet jelentetett meg, a megjelölt foglalkoztatási formákon túl 2006-ban önkéntese-
ket is foglalkoztatott. Az önkéntesek foglalkoztatására a vonatkozó jogszabály elõírásainak megfelelõen, a kuratórium
jóváhagyása, a szakmai, alkalmazási feltételek betartása mellett, díjazás nélkül került sor.

Az alapító okirat megteremtette a közalapítvány mûködésének törvényes kereteit, az abban foglaltak megfeleltek a
jogszabályi elõírásoknak. Az alapító az alapító okirattal kapcsolatos közzétételi kötelezettségének eleget tett. A közala-
pítványnál a képviseleti jogot az alapító okirattal összhangban a kuratórium elnöke gyakorolta, a bankszámla feletti ren-
delkezésre bejelentett és a bankszámla felett rendelkezõ személyek köre megfelelt az alapító okirat elõírásának. Az
SZMSZ az alapító okirattal összhangban rögzítette a közalapítvány szervezeti és irányítási rendszerét, a feladat- és ha-
tásköröket, a vezetõ tisztségviselõk részére nyújtott költségtérítések körét és mértékét, azonban nem szabályozta a kura-
tóriumon belüli, szakmai területek közti munkamegosztás rendjét, továbbá a három alelnök tevékenységét. Az ellenõr-
zött idõszakban a kuratórium eleget tett a kuratóriumi ülések gyakoriságára vonatkozó elõírásának, gazdasági döntéseit
határozatképes üléseken hozta meg, amelyekrõl jegyzõkönyvet készített. A kuratórium által vezetett nyilvántartásokban
az alapító okirat elõírásától eltérõen, a kuratóriumi ülésen szavazó tagok száma, személye és a szavazati arány az ellenõr-
zött években, a döntések 56,4%-ánál nem volt megállapítható.

A közalapítvány rendelkezett számviteli szabályzatokkal, amelyek nem teljeskörûen és nem az alapítványi sajátossá-
gokat figyelembe véve szabályozták a számviteli elszámolás rendjét. A könyvvezetésben fellelhetõ hibák részben a sza-
bályzatok és az aktualizálás hiányosságaira, továbbá az alapítványi sajátosságoktól eltérõ szabályozásra vezethetõk
vissza. A közalapítvány a 2004. és 2005. évre közhasznúsági jelentését a vonatkozó jogszabályi elõírásokkal összhang-
ban elkészítette, azokat a kuratórium a könyvvizsgálói hitelesítõ záradék és az FB elfogadásra tett javaslata alapján elfo-
gadta. A 2004–2005. évekre a közalapítvány a vonatkozó jogszabályok által elõírt nyilvánosságra hozatali kötelezettsé-
gének eleget tett, azonban legfontosabb adatait az alapító okirat elõírásától eltérõen a két országos napilapban nem tette
közzé. A kuratórium a Ptk. és az alapító okirat elõírásának megfelelõen évente beszámolt az alapítónak a közalapítvány
mûködésérõl. A mérlegsorok adatai a leltárakban szereplõ adatokkal megegyeztek. A könyvvezetés a feltárt hiányossá-
gok ellenére megfelelõ alapot teremtett az éves beszámolók alátámasztásához. A téves könyvvezetésbõl származó hibák
a kimutatott eredmény, a saját tõke és a mérleg fõösszegét nem érintették.
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Az alapító a kuratórium tevékenységének ellenõrzésére háromtagú FB-t hozott létre, amely az alapító okirattal össz-
hangban véleményezte az éves költségvetést, a közhasznú jelentést, azonban annak elõírásaitól eltérõen az alapító felé
történõ éves beszámolási kötelezettségének nem tett eleget. Az ellenõrzött években az FB költségtérítést nem vett igény-
be, 2006-ban a kuratóriumi és az FB-tagok a jogszabályi módosítás miatti tiszteletdíj-emelésrõl takarékossági okból le-
mondtak.

A helyszíni ellenõrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoltuk az alapítói jogokat gyakorló miniszternek az
alapító okirat kiegészítését az önkéntesek fogadásának, segítésének lehetõségével, valamint a jogvédelmi képviselõk
mûködési feltételeirõl szóló jogszabály felülvizsgálatát. A kuratóriumnak – többek között – javasoltuk hogy vizsgálja fe-
lül a belsõ szabályzatait, valamint gondoskodjon a központi költségvetésbõl kapott támogatás szerzõdés szerinti
pénzügyi elszámolásáról.

A jelentés teljes terjedelmében az interneten a www.asz.hu címen érhetõ el.

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

Az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ határozatai

HATÁROZAT

Az EURO Nyelvvizsga Kft. (1022 Budapest, Bimbó u. 7.) akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely létesí-
tése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a következõ döntést hozta: a kérelmezõ be-
jelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint engedélyezi.

Név: Budapest Nyelvstúdió Kft.

Cím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 92–94.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkre-
ditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az ok-
tatási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XVI/1/2001. számú és az AK-XVI/44/2004. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 04. 23-án átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján
megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infra-
strukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelv-
vizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekez-
désében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak fe-
lülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.
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A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:
Fazekas Márta s. k.,

igazgató

Ügyszám: AK-XVI/60/2007.

HATÁROZAT

A PANNON Nyelvvizsgaközpont (Veszprémi Egyetem Nyelvvizsga Iroda, 8200 Veszprém, Egyetem u. 1.) akkreditált
vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Tes-
tület 2007. június 4-ei ülésén a következõ döntést hozta: a kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az
Oktatási Hivatal a következõk szerint engedélyezi.

Név: Panda Nyelvstúdió

Cím: 9700 Szombathely, Hollán Ernõ u. 13.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkre-
ditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az ok-
tatási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XIX/1/2002. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 04. 23-án átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján
2007. 06. 04-én megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye –
tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltéte-
leknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelv-
vizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekez-
désében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak fe-
lülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:
Fazekas Márta s. k.,

igazgató

Ügyszám: AK-XIX/35/2007.
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HATÁROZAT

A Budapesti Francia Intézet DELF-DALF Nyelvvizsgaközpont (1011 Budapest, Fõ u. 17.) mint a Centre international
d’études pédagogiques (1, avenue Léon Journault-92318 S�vres cedex) magyarországi képviselõje által akkreditált vizs-

gahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007. június 4-ei ülésén a kö-
vetkezõ döntést hozta: a kérelmezõ akkreditált vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk sze-
rint engedélyezi.

Név: Alliance française de Pécs

Cím: 7621 Pécs, Mária u. 9.

Nyelvvizsgarendszer: DELF-DALF francia nyelvvizsgarendszer

Nyelvek: francia, egynyelvû

Fajta: általános

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkre-
ditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az ok-
tatási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XXV/1/2006. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 03. 05-én átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján
2007. 06. 04-én megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye –
tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltéte-
leknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelv-
vizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekez-
désében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak fe-
lülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:
Fazekas Márta s. k.,

igazgató

Ügyszám: AK-XXVI/6/2007.
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HATÁROZAT

A BME Nyelvvizsgaközpont (1111 Budapest, Egry J. u. 1.) akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely léte-
sítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007. június 4-ei ülésén a következõ
döntést hozta: a kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint en-

gedélyezi.

Név: Zilion Nyelviskola és Fordító Bt.

Cím: 2890 Tata, Vértesszõlõsi út 50.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkre-
ditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az ok-
tatási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-VII/1/2000. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 06. 04-én átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján
megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infra-
strukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelv-
vizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekez-
désében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak fe-
lülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:
Fazekas Márta s. k.,

igazgató

Ügyszám: AK-VII/38/2007.
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A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közleménye

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
59/2007. (VIII. 7.) MVH

közleménye
a magyar intervenciós készletbõl származó gabona (cirok és árpa) belsõ piacon történõ értékesítésére

vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

I. Intervenciós készletek értékesítése

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (illetékes intervenciós hivatal, a továbbiakban: MVH) a birtokában lévõ
intervenciós cirokkészletbõl az 1. számú, árpakészletbõl pedig a 2. számú mellékletben meghatározott mennyiséget az
intervenciós hivatalok birtokában lévõ gabonafélék értékesítési eljárásának és feltételeinek megállapításáról szóló 1993.
július 28-i 2131/1993/EGK bizottsági rendelet alapján belsõ piacon történõ értékesítésre kínál fel és az MVH internetes
honlapján, valamint kifüggesztéssel Központi Hivatalában és Megyei Kirendeltségein valamennyi érdekelt fél tudomá-
sára hozza.

Az MVH a jelen ajánlattételi felhívásra ajánlatot benyújtó piaci szereplõk közül az egyenlõ elbánás biztosítása mellett
választja ki azt, amely a szóban forgó tételekre vonatkozóan a legkedvezõbb ajánlatot teszi.

II. Az értékesítés tárgya

Az értékesítésre meghirdetett cirok jelen ajánlattételi felhívás 1. számú mellékletében, az árpa jelen ajánlattételi felhí-
vás 2. számú mellékletében szereplõ tételek mennyisége. Az értékesítésre kijelölt, ömlesztve tárolt tételek raktározási he-
lyét, mennyiségét, és fõbb fizikai minõségi paramétereit szintén az 1. számú, illetve a 2. számú melléklet tartalmazza.

A melléklet módosításának jogát, – áttárolásból, illetve egyéb elõre nem látható okokból kifolyólag – az MVH folya-
matosan fenntartja. Az 1. számú és 2. számú melléklet mindenkori aktuális változata az MVH honlapján található meg.

III. Az ajánlat benyújtásának feltételei

1. Ajánlatot nyújthat be az Európai Közösségek tagállamaiban székhellyel, vagy telephellyel rendelkezõ bármely ter-
mészetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely az Európai Unió Közös Agrárpo-
litikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggõ
ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételrõl szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet
értelmében regisztrált ügyfele az MVH-nak, vagy legkésõbb ajánlata közléséig regisztrációs szám iránti kérelmét be-
nyújtja. A regisztrációs kérelem „G001” számú formanyomtatványa, valamint annak kitöltési útmutatója letölthetõ a
www.mvh.gov.hu internetes oldal „Letölthetõ dokumentumok” menüpontjából.

2. Az ajánlatot írásban, személyesen, vagy telefaxon, jelen ajánlattételi felhívás 3. számú melléklete szerinti forma-
nyomtatványon kell benyújtani az MVH Központi Hivatalához. Az ajánlatok benyújtásának elsõ határideje

2007. augusztus 9. (csütörtök),

a továbbiakban az ezt követõ minden naptári héten csütörtöki napokon, kivéve augusztus 16., augusztus 30., szeptem-
ber 13., szeptember 27., és október 11., az utolsó benyújtási nap 2007. október 25.

Az ajánlatoknak a benyújtási napokon legkésõbb reggel 9 óráig kell az MVH-hoz megérkezniük.

3. A személyesen benyújtott ajánlatokat az MVH Intervenciós Intézkedések Igazgatósága Értékesítési osztályára
(H-1095 Budapest, Soroksári út 22–24. VI. emelet 609. szoba) kell eljuttatni zárt borítékban, feltüntetve rajta a követke-
zõ szöveget:

59/2007. (VIII. 7.) számú Ajánlattételi felhívás
INTERVENCIÓS CIROK/ÁRPA TÉTEL belsõ piacon történõ értékesítésére vonatkozó

VÉTELI AJÁNLAT
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Az ajánlatok telefax útján történõ továbbítása a következõ számokra történhet:

+36 (1) 219-8905
vagy

+36 (1) 219-6259
vagy

+36 (1) 577-1317

A telefax útján tett ajánlatokon a teljes cégnévnek és az ajánlattevõ címének szerepelnie kell.

4. Az ajánlatot kizárólag az egyes meghirdetett gabona (cirok/árpa) tételek teljes mennyiségére lehet benyújtani.
Csak olyan ajánlat fogadható el, amelyet a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványon, hiánytalanul, az abban

meghatározott mellékletekkel együtt nyújtottak be. Az ajánlati formanyomtatványon az ajánlattevõ faxszámának min-
denképpen szerepelnie kell. Az eltérõ módon vagy formában elkészített, illetve hiányosan vagy nem megfelelõen be-
nyújtott ajánlatokat az MVH elutasítja. Az ajánlat benyújtásától az ajánlattevõ az ajánlatában megjelölt idõpontig kötve
van, azt nem vonhatja vissza, illetve nem módosíthatja.

Minden közösségi adószámmal rendelkezõ nem magyar ajánlattevõ köteles az 5. számú melléklet szerinti nyilatkoza-
tot hiánytalanul kitöltve, az ajánlat benyújtásával egy idõben, ahhoz mellékelten az Intervenciós Értékesítési osztály ré-
szére eljuttatni. Ellenkezõ esetben az esetlegesen elnyert tételek vonatkozásában az MVH-nak nem áll módjában áfa-
mentes számlát kiállítani.

5. Az ajánlati árat az ömlesztett gabona (cirok/árpa) tételekre euró/tonnában kell megadni, kéttizedes pontossággal,
általános forgalmi adó nélkül. Az ajánlati ár az ajánlattételi felhívás zárónapján érvényes, havi kiegészítést tartalmazó
intervenciós árnál nem lehet alacsonyabb. Az egyes árutételekre vonatkozó ajánlati ár azon mennyiség vonatkozásában,
mely a fizetésre megállapított határidõn belül az intervenciós raktárból kiszállításra kerül, az intervenciós raktárnál a
vevõ által biztosított szállítóeszközre rakva értendõ.

6. Az ajánlatokat meghatalmazott útján is be lehet nyújtani. A meghatalmazott által benyújtott ajánlatok csak akkor ér-
vényesek, ha az ajánlattal egyidejûleg, de legkésõbb a benyújtási határidõ végéig az ajánlattevõ által kiállított írásbeli
meghatalmazás az MVH-hoz megérkezik.

7. Érvénytelenek azok az ajánlatok, amelyek ezen ajánlattételi felhívásban szereplõ feltételekhez képest fenntartáso-
kat, korlátozásokat, illetve változtatásokat tartalmaznak.

8. Az ajánlatok kizárólag akkor érvényesek, ha az ajánlattevõ igazolást mellékel arról, hogy a 2131/1993/EGK Bizott-
sági rendelet 13. cikkében meghatározott 5 euró/tonnának megfelelõ forintellenértékben intervenciós belsõ piaci értéke-
sítés kötelezettségre biztosítékot nyújt az alábbiak szerint részletezett módon.

A pályázatok benyújtásával kapcsolatos biztosítékok esetében az árfolyam meghatározó irányadó eseménye a pályá-
zat benyújtásának napja. A közösségi jogi szabályozás szerint meghatározott irányadó események megállapítása során
az alkalmazandó árfolyam az Európai Központi Bank (EKB) által legutoljára rögzített árfolyam azon hónap elsõ napját
megelõzõen, amelyben az irányadó esemény bekövetkezik.

Az ajánlati biztosíték átváltási árfolyama tehát a pályázat benyújtása hónapjának elsõ napját megelõzõen legutoljára
közzétett, az EKB által jegyzett hivatalos árfolyam.

A biztosíték kizárólag a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól
szóló 17/2004. (II. 13.) kormányrendeletben, valamint a 9/2004. (IV. 28.) MVH közleményében meghatározottak szerint
készpénzletét, bankgarancia vagy pénzügyi intézmény, biztosító által vállalt készfizetõ kezesség formájában nyújtható.

A készpénzbiztosíték letétele magyar pályázó esetében az MVH 10032000-00287560-00000024 számú Magyar Ál-
lamkincstárnál vezetett biztosíték számlájára történõ átutalással, egyéb tagállami ajánlattevõ esetében szintén a fenti
számlára történõ átutalással, az IBAN: HU39 1003 2000 0028 7560 0000 0024 nemzetközi számlakód feltüntetése mel-
lett történik. A befizetõnek az átutalási megbízáson a bank által elõírt adatokon kívül a „Közlemény” rovatban fel kell
tüntetnie a befizetõ cég nevét, ügyfél-regisztrációs számát, illetve a biztosítékfizetési kötelezettség ügylettípusát: „inter-
venciós belpiaci értékesítés”.

Amennyiben az ajánlattevõ bankgaranciát kíván igénybe venni, abban az esetben a bankgarancia tervezetét az MVH
Pénzügyi Igazgatósága Biztosítékkezelõ osztályának faxszámára [+36-(1) 475-2116] elõzetes egyeztetés, illetõleg el-
lenõrzés céljából küldheti meg. A tervezeten mindenképpen fel kell tüntetni az ajánlattevõ elérhetõségét.

9. Amennyiben az ajánlattevõ az Európai Unió területén mûködõ, Magyarországtól eltérõ tagállamban nyilvántartás-
ba vett adóalany gazdálkodó szervezet és ennek folytán rendelkezik érvényes közösségi adószámmal, azt az 5. számú
mellékletben található formadokumentumon fel kell tüntetnie. A feltüntetett közösségi adószámot az MVH ellenõrzi.
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IV. Ajánlattétel elõtti mintavétel

Ajánlattétel elõtti mintavételezésre a gabonatételt tároló intervenciós raktár helye szerint illetékes megyei MVH Ki-
rendeltséghez (a kirendeltségek elérhetõségi listája a 8. számú mellékletben található) benyújtott kérelemre kiállított
„Ajánlattétel elõtti mintavételezési engedély” raktározónak történõ bemutatása ellenében kerülhet sor. A mintavételezés
mindennemû költségét a minta vételezõje köteles vállalni.

Ajánlattétel elõtti mintavételezési engedélyt az MVH kizárólag az ajánlattételi felhívás 1. számú, illetve 2. számú mel-
lékletében feltüntetett gabonatételek vonatkozásában ad ki.

Mintavételezési, illetve árumegtekintési engedélyt az MVH-nak csak a III. 1. pontban meghatározott regisztrációs
számmal rendelkezõ természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság részére áll mód-
jában kiadni.

V. Ajánlati biztosíték felszabadítása

A befizetett biztosíték felszabadítására kerül sor, ha
– az ajánlattevõ a pályázott mennyiségre nem tett nyertes ajánlatot, akkor a pályázat eredménye tárgyában hozott

döntéstõl számított legkésõbb három munkanapon belül;
– a nyertes pályázó (vevõ) a vételárat a megszabott határidõn belül kifizette, akkor az eladási árnak az MVH Magyar

Államkincstárnál vezetett és a jelen Közlemény VII. pontjában megadott számlájára történt megérkezésétõl számított
legkésõbb három munkanapon belül.

A benyújtott biztosíték visszafizetése, a bankgarancia megszüntetése és visszaszolgáltatása a Mezõgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Hivatalhoz eljuttatott írásos kérelemre történik [1385 Budapest, 62. Pf. 867, fax: +36 (1)-475-2191] .

Kérelem hiányában a szabad biztosíték az eredetileg megjelölt biztosítékfizetési kötelezettségtípusra továbbra is fel-
használható.

VI. Döntés a pályázat eredményérõl

A jelen ajánlattételi felhívásban szereplõ gabonatételek a legkedvezõbb ajánlatot tevõk részére kerülnek értékesítésre.
Az MVH döntésérõl valamennyi ajánlattevõt értesíti. A nyertes ajánlattevõket az MVH döntését követõ három mun-

kanapon belül elsõsorban faxon értesíti. Amennyiben a faxon történõ értesítésre még sincs mód, úgy az MVH a nyertes
ajánlattevõket tértivevényes ajánlott levélben értesíti.

VII. Értékesítési ár és fizetési feltételek

Az MVH a döntésérõl a nyertes pályázó (a továbbiakban vevõ) részére határozatot küld, amely – a jogszabályban
meghatározott tartalmi elemeken kívül – tartalmazza a vevõ részére odaítélt tétel számát, mennyiségét, eladási árát és a
fizetési határidõt.

A határozattal egy idõben a vevõ részére az elnyert tételrõl számla kerül kiállításra és kiküldésre. A számlák forintban
kerülnek kiállításra.

Az értékesítési ár esetén alkalmazandó árfolyam meghatározó irányadó eseménye az érvényes ajánlat kézhezvételé-
nek idõpontja. A közösségi jogi szabályozás szerint meghatározott irányadó események megállapítása során az alkalma-
zandó árfolyam az Európai Központi Bank (EKB) által legutoljára rögzített árfolyam azon hónap elsõ napját megelõ-
zõen, amelyben az irányadó esemény bekövetkezik.

Az értékesítési ár átváltási árfolyama tehát a pályázat benyújtása hónapjának elsõ napját megelõzõen legutoljára köz-
zétett, az EKB által jegyzett hivatalos árfolyam.

A határozatokhoz kapcsolódó számlákon közölt összeg fizetési határideje, esedékessége – a 2131/1993/EGK rendelet
16. cikke alapján – a határozat kiküldésétõl (közlésétõl) számított 1 hónap, azzal, hogy a határidõ azon a napon jár le,
amely számánál fogva a kezdõnapnak (a határozat közlése napjának) megfelel, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hi-
ányzik, a hónap utolsó napján.

A vevõ akkor tesz eleget fizetési kötelezettségének, ha a részére odaítélt árumennyiség ellenértéke az MVH Magyar
Államkincstárnál vezetett és az alábbiakban megnevezett számlájára legkésõbb a megadott határidõ utolsó napjáig meg-
érkezik.
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A vevõ a részére eladásra kerülõ árumennyiség ellenértékét minden esetben az áru elszállítása elõtt köteles átutalni az
MVH következõ számlájára:

Számla neve: Intervenciós lebonyolítási számla
Számlaszám: 10032000-00287560-00000055
IBAN: HU75 1003 2000 0028 7560 0000 0055
SWIFT: MANEHUHB
A vételár kiegyenlítése a következõ szabályok szerint történhet:
500 tonna, illetve annál kisebb mennyiségû gabonatétel esetén a vételárat egy összegben kell kifizetni. 500 tonnát

meghaladó mennyiségû gabonatétel esetén a vételár részletekben is megfizethetõ, azonban egy részletösszeg nem lehet
kevesebb 500 tonnányi gabonára vonatkozó vételárrészletnél.

Amennyiben a vevõ a részére odaítélt teljes árumennyiség ellenértékét nem utalja át az elõbbiekben megjelölt idõpon-
tig, a ki nem fizetett árumennyiség vonatkozásában elveszíti az ajánlat benyújtásakor letétbe helyezett összegû biztosíté-
kot, illetve a ki nem fizetett gabonára nem tarthat igényt.

A vételár-elszámolást a kitároláskor felvett helyszíni ellenõrzési jegyzõkönyv aláírását követõ 15 napon belül kell le-
bonyolítani.

VIII. Mintavétel és minõségvizsgálat

Az 1. számú és a 2. számú mellékletben meghirdetett minõségi paraméterek tájékoztató jellegûek és az egyes értékesí-
tési tételek teljes mennyiségére vonatkoznak.

Az egyes gabonatételekre azok betakarítási évében érvényes minõségi paraméterek vonatkoznak.
A sikeres ajánlattevõ megbízottja a tétel elnyerésérõl szóló odaítélõ határozat kiállítását követõen az általa elnyert té-

telbõl az MVH raktár helye szerint területileg illetékes Megyei Kirendeltségének helyszíni ellenõre jelenlétében – meg-
egyezés szerint 500 tonnánként, vagy tételenként – mintát vehet, melybõl egy minta a raktározót, egy letéti minta pedig
az MVH-t illeti meg. A letéti minta az MVH pecsétjével ellátva, a raktár mintaraktárában kerül elhelyezésre.

A mintavétel eredménye kizárólag abban az esetben kötelezõ az MVH-ra nézve, ha az MVH a sikeres ajánlattevõ min-
tavételezést végzõ megbízottjának személyét a mintavételt megelõzõen elfogadta.

A vevõ által támasztott olyan minõségi kifogás esetén, mely jogosságának eldöntése csak mintaelemzéssel lehetséges,
a letéti mintát az MVH elemzés céljából egy akkreditált GAFTA labornak küldi meg.

Amennyiben az elemzés eredménye szerint a gabonatétel minõsége az intervenciós minimumkövetelményeket eléri, a
sikeres ajánlattevõ köteles a tételt átvenni és annak elszállításáról gondoskodni. Ebben az esetben a vevõ viseli a minta-
elemzés összes költségét.

Amennyiben a letéti minta elemzésének eredménye szerint a gabona minõsége az intervenciós minimumkövetelmé-
nyeket nem éri el, a mintaelemzés összes költsége az MVH-t terheli, a vevõ pedig minden kötelezettségétõl mentesül, az
MVH helyesbítõ számlát állít ki, mellyel a már kiegyenlített vételárat részére visszautalja.

Minõséggel kapcsolatos kifogást a vevõ, a vételi ajánlat elfogadásáról szóló határozat kiküldésétõl (közlésétõl) szá-
mított 1 hónapon belül írásban az MVH illetékes Megyei Kirendeltsége felé, illetve a helyszíni ellenõrzési jegyzõkönyv-
ben tehet. A minõségi kifogás megtételére nyitva álló 1 hónapos határidõ azon a napon jár le, amely számánál fogva a
kezdõnapnak (a határozat közlése napjának) megfelel, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó
napján.

IX. Az áru átvétele és elszállítása

Az áru felszabadítására és elszállítására az áruellenérték MVH által kibocsátott számlán megadott, jelen ajánlattételi
felhívás VII. pontja szerinti számlájára történõ beérkezését követõen kerülhet sor. Az áruellenérték MVH számlájára tör-
tént megérkezése után az MVH a vevõ részére kitárolási engedélyt állít ki.

Amennyiben az intervenciós gabonatételt elnyert sikeres ajánlattevõ a 4. sz. melléklet szerinti kitárolási engedélyké-
relmet, illetve ahhoz csatoltan a vételár befizetését igazoló, a számlavezetõ pénzintézet által kiállított és hitelesített iga-
zolást az Intervenciós Értékesítési osztály részére faxon megküldi, az IÉO a kitárolási engedélyt soron kívül kiállítja.
Nem fogadható el pl. bankkivonat, átutalási megbízás, illetve minden olyan igazolás mely az átutalás bank által történõ
befogadását hitelt érdemlõen nem tanúsítja.

Az MVH-nak kitárolási engedélyt a kitárolásra vonatkozó kérelem beérkezésének napján kizárólag abban az esetben
áll módjában kiállítani, ha a kérelem hétfõtõl csütörtökig 14 óráig, illetve pénteken 12 óráig az Intervenciós Értékesítési
osztályhoz beérkezik.
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Kitárolás kizárólag kitárolási engedély birtokában és MVH helyszíni ellenõr jelenlétében kezdõdhet el!
Az átvétel idõpontjának egyeztetése céljából vevõnek kapcsolatba kell lépnie a raktározóval. Az egyes raktárak kitá-

rolási kapacitását az 1. és a 2. számú melléklet tartalmazza. A sikeres ajánlattevõnek írásban, a kitárolás tervezett meg-
kezdése elõtt legalább három nappal szállítási ütemtervet kell az MVH raktár helye szerint területileg illetékes Megyei
Kirendeltségéhez eljuttatnia, mely tartalmazza a tervezett kitárolási idõpontokat és a tervezett napi kitárolási mennyisé-
geket.

A szállítással és árubiztosítással kapcsolatos teendõket vevõ saját költségén tartozik rendezni. Ajánlattevõnek az aján-
lat benyújtása elõtt minden esetben meg kell gyõzõdnie arról, hogy a megpályázott gabonatételeket tároló intervenciós
raktár minden tekintetben megfelel az általa választott kitárolási módhoz szükséges követelményeknek.

A kitárolási körülmények nem megfelelõ voltából eredõ kifogásokat az MVH-nak az ajánlat benyújtását követõen
nem áll módjában elfogadnia.

A szállítóeszközök (tehergépkocsi, vagon, uszály) megrendelése/rendelkezésre bocsátása és errõl a raktározó értesí-
tése a vevõ feladata.

Az MVH jogosult arra, hogy a határozatban szereplõ árumennyiségnél 5%-kal kevesebb árut szállítson.
A súly megállapítását a raktározó végzi a kitárolás alkalmával. A mérlegelés eredménye képezi az MVH-val történõ

súlyelszámolás alapját.
Vevõ, vagy annak képviselõje jogosult a súly megállapításánál jelen lenni.
A kitárolásról az MVH helyszíni ellenõrzési jegyzõkönyvet készít. A jegyzõkönyv alapján a vevõnek át nem adott, ki-

fizetett áru értéke a vevõ részére visszatérítésre kerül.
Amennyiben az áru elszállítására a pályázat elnyerésérõl szóló határozat kiküldésének (közlésének) idõpontját követõ

1 hónapon belül nem kerül sor – azzal, hogy a határidõ azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdõnapnak (a ha-
tározat közlése napjának) megfelel, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján – a
2131/1993/EGK Bizottsági rendelet 16. cikk 2. bekezdése értelmében a határidõ leteltét követõen az áru minden szem-
pontból elszállítottnak tekintendõ és az áru tárolásával, esetleges minõségromlásával stb. kapcsolatos költséget és koc-
kázatot a vevõ viseli.

X. Az áru határidõn túli elszállítása

Az elszállítási határidõ lejártakor a kitárolási helyszíni ellenõrzési jegyzõkönyvben szereplõ adatok alapján az MVH
raktár helye szerint területileg illetékes Megyei Kirendeltségének helyszíni ellenõre meghatározza a határidõn belül el-
szállított mennyiséget. Az odaítélt mennyiséget csökkenti az elszállított mennyiséggel, és a fennmaradó mennyiség lesz
a 7. számú melléklet szerinti raktározásiszerzõdés-módosítás alapja.

A határidõn belül el nem szállított gabonára minden szempontból a 7. számú melléklet szerinti raktározásiszerzõdés-
módosítás szabályai érvényesek.

Az MVH hozzájárul ahhoz, hogy a vevõ – a raktározó és a vevõ között kötött külön tárolási szerzõdés alapján – az in-
tervenciós áru elszállításáig továbbra is a 7. számú melléklet szerinti szerzõdésben meghatározott raktártelepen, illetve
tárolóban tároltassa raktározóval a gabonát.

Az MVH a szerzõdés aláírásától kezdõdõen nem fizet a raktározónak tárolási díjat a vevõ részére értékesített, a szerzõ-
dés 2. pontjában megnevezett raktártelepen, illetve tárolóban elhelyezett gabona tárolásáért, valamint nem fizet a raktá-
rozónak rendelkezésre állási díjat a vevõ által megvásárolt gabona teljes mennyiségének a raktárteleprõl, illetve tároló-
ból történt elszállításának a jelen szerzõdés szerinti igazolásáig.

A szerzõdés 2. pontjában közölt gabona és tárolóhely tekintetében a vevõ által vásárolt gabona teljes mennyisége kitá-
rolása megtörténtének a 7. számú mellékletben foglalt szerzõdés szerinti igazolásáig a „kitárolás árumozgás nélkül” és a
„kitárolás árumozgással” díjtételek közötti különbözetet a vevõ köteles megtéríteni a raktározónak.

Vevõ és raktározó a vevõ részére értékesített, a szerzõdés 2. pontjában meghatározott mennyiségû gabona tárolására
ugyanolyan díjtételek, illetve díjazási feltételek mellett köti meg a tárolási szerzõdést, mint ahogy azt az MVH és a raktá-
rozó között kötött raktározási szerzõdés tartalmazza azzal, hogy vevõ a tárolási, valamint a kitárolás árumozgás nélkül”
és a „kitárolás árumozgással” díjtételek közötti különbözetet köteles megfizetni, míg a rendelkezésre állási díj és raktá-
rozó egyéb szolgáltatásai tekintetében a vevõ és a raktározó erre vonatkozó külön megállapodása az irányadó.

A raktározó csak a helyszíni ellenõrzési jegyzõkönyvben történt igazolás alapján lesz jogosult arra, hogy a szerzõdés
2. pontjában említett tárolóhely tekintetében az MVH a raktározó részére az MVH és a raktározó között kötött raktározá-
si szerzõdés szerinti rendelkezésre állási, tárolási díjat fizessen, illetve az MVH ezen igazolás alapján lesz köteles arra,
hogy a tárolóhely tekintetében a szerzõdésbõl eredõ egyéb kötelezettségeit teljesítse.

Abban az esetben, ha a vevõ által vásárolt gabonának a fizetésre megállapított határidõn belüli el nem szállítását a ga-
bonának a fizetésre megállapított határidõ letelte elõtt megállapított minõségi probléma, illetve a raktározónak felróható
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egyéb körülmény okozta, úgy a raktározó a minõségi probléma, illetõleg a határidõn belüli elszállítást akadályozó egyéb
körülmény teljes megszüntetéséig terjedõ idõre nem jogosult tárolási díjra sem az MVH, sem pedig a vevõ részérõl, vala-
mint a határidõn túli kitárolás során a raktározó „kitárolás árumozgás nélkül” díjtételre jogosult.

XI. Jogviták rendezése

Felek a pályázattal kapcsolatos jogviták rendezésére a Fõvárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

XII. Kapcsolódó jogszabályok

– a Tanács 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK rendelete a gabonafélék piacának közös szervezésérõl;
– a Bizottság 1993. július 28-i 2131/1993/EGK rendelete az intervenciós hivatalok birtokában lévõ gabonafélék érté-

kesítési eljárásának és feltételeinek megállapításáról, valamint annak módosításai;
– a Bizottság 2000. június 9-i 1291/2000/EK rendelete a mezõgazdasági termékek behozatali és kiviteli engedélyei,

valamint elõzetes rögzítési igazolások rendszere alkalmazásának közös részletes szabályainak meghatározásáról;
– a Bizottság 2006. december 20-i, 1913/2006/EK rendelete az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a me-

zõgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módosításáról;
– a Bizottság 1992. október 16-i 3002/1992/EGK rendelete az intervencióból származó termékek felhasználásának

és/vagy rendeltetési helyének igazolására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról;
– a Bizottság 1985. július 22-i 2220/85/EGK rendelete a mezõgazdasági termékeket érintõ biztosítéki rendszer alkal-

mazására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról;
– a Bizottság 2000. április 19-i 824/2000/EK rendelete a gabonafélék intervenciós hivatalok által történõ átvételére

vonatkozó eljárások létrehozásáról, valamint a gabona minõségének meghatározására szolgáló elemzési módszerek
megállapításáról;

– a Bizottság 2003. július 28-i 1342/2003/EK rendelete a gabonafélék és a rizs behozatali és kiviteli engedélyezési
rendszerének alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályok megállapításáról;

– az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény;
– a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény;
– a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 81/2003. (VI. 7.) kormányrendelet;
– az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rend-

szerben érintett ügyfelekkel összefüggõ ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételrõl
szóló 141/2003. (IX. 9.) kormányrendelet;

– a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004.
(II. 13.) kormányrendelet;

– a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékek intervenciójáról szóló 102/2004. (IV. 27.) kormányrendelet;
– a gabona intervenciójáról szóló 101/2005. (X. 28.) FVM rendelet.

A fentiekben felsorolt jogszabályok a mindenkori hatályos módosításokkal együtt értelmezendõk.

XII. További információk

A felhívás és mellékletei a www.mvh.gov.hu honlap „Közlemények” menüpontja alól tölthetõk le.
Az ajánlattételi felhíváshoz kapcsolódó mellékletek:
1. számú melléklet: Értékesítendõ ciroktételek
2. számú melléklet: Értékesítendõ árpatételek
3. számú melléklet: Ajánlattételi formanyomtatvány
4. számú melléklet: Kitárolásiengedély-kérelem formanyomtatvány
5. számú melléklet: Nyilatkozat áfamentes számla kiállításához
6. számú melléklet: Raktározásiszerzõdés-módosítás
7. számú melléklet: Minõségvizsgálati díjak
8. számú melléklet: Kirendeltségek elérhetõségei
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A kapcsolódó jogszabályok megtalálhatók a www.mvh.gov.hu és a www.fvm.hu honlapokon, illetve az Európai Unió
hivatalos honlapján, a http://europa.eu.int/eur-lex/hu/search/search_lif.html címen.

További információ az ertekesites@mvh.gov.hu e-mail címen kérhetõ.

XIII. A felhívás hatálya

Ez a felhívás az MVH honlapján történõ megjelenés idõpontjában lép hatályba.

Budapest, 2007. augusztus 7.

Margittai Miklós s. k.,
elnök

2238 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/38. szám



Pályázható ciroktételek listája
Utolsó frissítés: 2007. 07. 31.

Tételszám Tételazonosító Mennyiség Üzemeltetõ neve Raktár címe
Raktár

kapcsolattartó
neve

Raktár
kapcsolattartó
elérhetõsége

Megye Betakarítás éve
Kitárolási

kapacitás közút
(tonna/óra)

Nedvesség-
tartalom %

Tört szemek
aránya %

Szemszeny-
nyezettség (%)

Csírázott szemek
(%)

Idegen anyag
(%)

Károsodott
szemek (%)

BC3

5030240 882,35 Concordia Közraktár
Kereskedelmi ZRt.

7800 Siklós,
Rákóczi utca

Szabó Zoltán 72/495-820 Baranya 2004 60

Össz: 882,35

Mindösszesen: 882,35

Pályázható árpatételek listája
Utolsó frissítés: 2007. 07. 31.

Tételszám Tételazonosító Mennyiség Üzemeltetõ neve Raktár címe Raktár
kapcsolattartó neve

Raktár
kapcsolattartó
elérhetõsége

Megye Betakarítás éve
Kitárolási

kapacitás közút
(tonna/óra)

Nedvesség-
tartalom %

(árpa)

Tört szemek
aránya %

(árpa)

Szemszeny-
nyezettség %

(árpa)

Csírázott
szemek %

(árpa)

Fajsúly
(kg/hl)
(árpa)

Egyéb
gabonafélék
(%) (árpa)

Idegen anyag
(%)

(árpa)

ARP1

1073546 921,16 Áti Depo Közraktá-
rozási ZRt.

5800 Mezõkovácsháza,
Móra Ferenc utca 1.

Hajdú Dezsõ 30/663-3280 Békés 2005 50

1060526 6,58 Áti Depo Közraktá-
rozási ZRt.

5800 Mezõkovácsháza,
Móra Ferenc utca 1.

Hajdú Dezsõ 30/663-3280 Békés 2005 50

Össz.: 927,74 12,36 1,38 3,84 0 69,98 1,08 0,85

ARP2

1009404 663,3 Oryza-Hántoló Kft. 5510 Dévaványa,
Mezõtúri út 4.

Reile Tamás 30/326-8226 Békés 2004 60

Össz.: 663,3 12,24 1,98 4,02 0 71,68 1,78 0,53

ARP3

5036598 1258,64 Intertrans-94 Ker. és
Szolg. Kft.

3752 Galvács, külterü-
let, helyrajziszám 04.

Hmaidi Sati 30/943-1667 Borsod-Abaúj-
Zemplén

2005 30

Össz.: 1258,64 12,07 1,58 2,07 0,01 68,89 0,01 0,62

ARP4

1042881 305,54 Vasi-agro Pannónia
Mezõgazdasági Ter-
melõ és Szolgáltató
Kft.

9700 Szombathely,
Acsádi Ignác utca 13.

Vincze Károlyné 94/508-873 Vas 2005 50

Össz.: 305,54 13,2 2,1 0,4 0 67 0 0,4

ARP5

1038785 124,18 Hombár Centra Kft. 9672 Gérce,
Malom utca, keverõtelep

Szele Attila 30/969-6929 Vas 2005 50

Össz.: 124,18 14,22 1,75 2,04 0,06 69,28 0,09 0,72

ARP6

5047257 705 Gp Trade Kereske-
delmi és Szolgáltató
Kft.

9330 Kapuvár,
Gyõri út 62.

Preczinger József 20/969-1958 Gyõr-Moson-
Sopron

2005 50

Össz.: 705 12,73 1,75 1,74 1,28 66,64 0,11 1,85

ARP7

5032594 99,78 Concordia Közraktár
Kereskedelmi ZRt.

8132 Lepsény,
Nádasdy utca 28.

Sinkó Szilárd 22/437-012 Fejér 2005 30

Össz.: 99,78 12,74 1,66 2,54 0,06 66,69 0,08 1,62

ARP8

5068056 583,16 Concordia Közraktár
Kereskedelmi ZRt.

2700 Cegléd,
Kölcsey tér 1.

Balogh László 53/310-032 Pest 2005 60

Össz.: 583,16 12,72 1,57 4,13 0,04 68,5 0,24 0,83

Mindösszesen: 4667,34
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3. melléklet
AJÁNLAT

a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 59/2007. (VIII. 7.) számú ajánlattételi felhívása az intervenciós
készletbõl belpiacon történõ értékesítésre meghirdetett gabona megvásárlására

1. Az ajánlattevõ azonosító adatai:

NÉV:

Regisztrációs szám:

Kapcsolattartó személy:

Kapcsolattartó elérhetõsége:
(telefon- és faxszám)

Közösségi adószám:

2. A megpályázott gabona adatai:

Gabonafajta: �
(Cirok: 1; Árpa: 2)
A megfelelõ gabonafajta kódja kiválasztandó.

Tétel száma Mennyiség (tonna) Ajánlati ár (EUR/tonna)

Mennyiség összesen:

Több ajánlat esetén megegyezõ formátumú táblázat kitöltése szükséges.

Az ajánlat a ………… (év) ………… (hónap) …… (nap) dátumú ajánlattételi napra vonatkozik.
A benyújtott ajánlat a fent megjelölt ajánlattételi naptól számított negyedik munkanapig érvényes.

3. Nyilatkozatok

Kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt feltételeket megismertem.

Kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívás III/8. pontja szerinti bizosítékfizetési kötelezettségemnek eleget tettem és az
ajánlathoz csatoltam a ……………...….Ft/tonna biztosíték letételérõl szóló bizonylatot.

Meghatalmazás: � nincs � mellékelve

Dátum:

Bélyegzõlenyomat és cégszerû aláírás:………………………………………………

Táviratilag vagy telefax útján tett ajánlatoknál az ajánlattevõ teljes címét fel kell tüntetni.
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4. melléklet
GABONAINTERVENCIÓ-ÉRTÉKESÍTÉS

KITÁROLÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM

a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 59/2007. (VIII. 7.) MVH közleménye az intervenciós készletbõl
belpiacon történõ értékesítésre meghirdetett gabona megvásárlására

1. Az ajánlattevõ azonosító adatai:

NÉV:

Cím:

Regisztrációs szám:

Kapcsolattartó személy:

Kapcsolattartó elérhetõsége(i):

Telefonszám:

Faxszám:

2. Kérelem:

Kérelmezem a kitárolási engedély kiállítását a vételár kiegyenlített részének erejéig a következõ tételszámú
értékesítési tételek vonatkozásában:

Gabonafajta: �
(Cirok: 1; Árpa: 3)
A megfelelõ gabonafajta kódja kiválasztandó.

Tételszám:…………………, Mennyiség:……………………, Befizetett összeg: ……………………
Tételszám:…………………, Mennyiség:……………………, Befizetett összeg: ……………………
Tételszám:…………………, Mennyiség:……………………, Befizetett összeg: ……………………
Tételszám:…………………, Mennyiség:……………………, Befizetett összeg: ……………………
Tételszám:…………………, Mennyiség:……………………, Befizetett összeg: ……………………

Tételszám: a kitárolni kívánt gabonatétel értékesítési tételszáma; Mennyiség: az értékesítési tétel
vételárából befizetett összeghez tartozó, kitárolni kívánt gabona mennyisége, Befizetett összeg: az
értékesítési tétel vételárából befizetett összeg

Több gabonatétel vételárának egyidejû kiegyenlítése esetén megegyezõ formátumú táblázat kitöltése szükséges.

3. Mellékletek:

A vételár kifizetését igazoló, bank által kiállított és hitelesített „igazolás átutalás teljesítésérõl”.

4. Aláírás:

Dátum

Bélyegzõlenyomat és cégszerû aláírás

Ezen nyomtatvány telefax útján történõ továbbítása a következõ számokra történhet:
Fax: +36 (1) 219-8905 vagy +36 (1) 219-6259 vagy +36 (1) 577-1317.
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5. melléklet

DECLARATION

NYILATKOZAT

a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 59/2007. (VIII. 7.) MVH közleménye az intervenciós készletbõl
belpiacon történõ értékesítésre meghirdetett gabona megvásárlására

NAME/NÉV:

Address/Székhely:

Registration number/Regisztrációs szám:

EU tax number/Közösségi adószám:

IBAN code/IBAN kód:

SWIFT code/SWIFT kód:

Bank neve/Bank name:

Bank címe/Bank address:

English:

I, as a representative of a company registered in a member state other than Hungary, hereby declare that in case it is
obtained through the Agricultural and Rural Development Agency (MVH) of Hungary, I will deliver the intervention
grains (wheat, corn, barley – the appropriate shall be underlined) listed in the table below from the territory of the
Republic of Hungary to another member state of the European Union.

This declaration is made in order to make use of the value added tax (VAT)-free marketing of the abovementioned
product based on Article 29./A. of Act No. LXXIV of 1992. If requested I shall present the original documents
(especially freight documents or other documents proving the delivery of goods) of the delivery to another member state
of the European Union to the controlling authorities.

Magyar:

Alulírott Magyarországtól eltérõ tagállamban nyilvántartásba vett cég képviselõje nyilatkozom, hogy az általam a
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál megpályáztatott, az alábbi táblázatban felsorolt gabonatételeket azok el-
nyerése esetén Magyarország területérõl más uniós tagállam területére elfuvarozom, illetve eljuttatom.

Jelen nyilatkozatot az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 29/A. §-ának a) pontja alapján törté-
nõ áfamentes termékértékesítés igénybevételéhez adom.

A termék más tagállamba történõ elfuvarozását, eljuttatatását igazoló okmány (különösen fuvarokmány, vagy egyéb
olyan okmány, amely hitelt érdemlõen igazolja, hogy a terméket elszállították) ellenõrzõ hatóságok kérésére történõ be-
mutatását vállalom.

Közleményszám/
Announcement number

Pályázat dátuma/
Date of bid

Tételszám/
Lot number

Mennyiség (tonna)/
Quantity in tonnes

Célország/
Country of destination

Please send this declaration back to one of these following fax numbers:/Ezen nyomtatvány telefax útján történõ to-
vábbítása a következõ számokra történhet: +36 (1) 219-8905 or/vagy +36 (1) 219-6259 or/vagy +36 (1) 577-1317 .

Date/Dátum: ………………………… Signature/Aláírás: …..………………………
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6. melléklet
Szerzõdés száma:

RAKTÁROZÁSISZERZÕDÉS-MÓDOSÍTÁS

amely létrejött

egyrészrõl Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22–24.)
(a továbbiakban MVH)
Képviseletében eljár: ……………………………… Megyei Kirendeltség, kirendeltségvezetõ:
Telefon:
Telefax:
E-mail:
Ügyintézõ:

másrészrõl
Cím:
Ügyfél-regisztrációs szám:
Telefon:
Telefax:
E-mail:
Kapcsolattartó neve:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Vállalkozói igazolvány száma:
Számlavezetõ bank:
Bankszámlaszám:
mint Raktározó (a továbbiakban: Raktározó),

valamint:
Cím:
Ügyfél-regisztrációs szám:
Telefon:
Telefax:
E-mail:
Kapcsolattartó neve:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Vállalkozói igazolvány száma:
Számlavezetõ bank:
Bankszámlaszám:
mint Vevõ (a továbbiakban: Vevõ)

– a továbbiakban együttesen: Szerzõdõ Felek – között.

1. Az MVH és a Raktározó ………………………… szerzõdésszám alatt 200.. év ………………hó …… napján rak-
tározási szerzõdést kötöttek, melynek alapján Raktározó vállalta, hogy térítés ellenében az MVH rendelkezésére bocsát-
ja a szerzõdésben rögzített, ……………… tonna gabona tárolására alkalmas tárolókapacitást, illetve az MVH utasításai
alapján az intervenciós gabonafelvásárlási folyamat keretében felajánlott gabona tárolását, és teljesíti a szerzõdésben
meghatározott szolgáltatásokat.
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2. Az MVH a raktározó által tárolt tételt az alábbiak szerint értékesítette.

Raktár címe:
Raktár azonosító száma:
Telepi kapcsolattartó neve:
Telefon:
Telefax:
E-mail:
Megye:

2.1.

Értékesítési tételszám Tételazonosító Odaítélt mennyiség (t) Kitárolási határidõ Tárolási hónapok száma
Megengedett

maximális káló (%/t)

2.2. Jelen szerzõdés alapjául a fentieken kívül a [iktatószám] iktatószámú kitárolási helyszíni ellenõrzési jegyzõ-
könyvvel alátámasztott adatok szolgálnak.

Tételazonosító Odaítélt mennyiség (t)
Határidõn belül kitárolt

mennyiség (t)
Határidõn belül nem kitárolt

mennyiség (t)

3. A Bizottság az intervenciós hivatalok birtokában lévõ gabonafélék értékesítési eljárásának és feltételeinek megálla-
pításáról szóló 2131/93/EGK rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 16. cikkében foglaltak értelmében azon gabonát,
amelyet a fizetésre megállapított határidõn belül nem szállítanak el, minden szempontból az említett határidõ lejártakor
elszállítottnak kell tekinteni. Továbbá a Rendelet ugyanezen cikke alapján a gabona értékesítésére kiírt pályázat sikeres
ajánlattevõje (Vevõ) viseli az el nem szállított gabonával kapcsolatos minden kockázatot, valamint a tárolási költsége-
ket, amelyet a fizetésre megállapított határidõn belül nem szállítottak el.

4. Tekintettel arra, hogy Vevõ a részére odaítélt és az általa kifizetett, a 2. pontban meghatározott határidõn belül nem
kitárolt mennyiségû gabonát a fizetésre megállapított határidõn belül nem szállította el, illetve a gabonának a fizetésre
megállapított határidõn belüli el nem szállítását nem a gabonának a fizetésre megállapított határidõ letelte elõtt megálla-
pított minõségi problémája okozta, ezért Szerzõdõ Felek – a Rendelet 16. cikkében foglaltakra figyelemmel – az MVH és
a Raktározó között ………………………… szerzõdésszám alatt 200.. év ………………. hó …… napján kötött raktáro-
zási szerzõdést az alábbiak szerint módosítják, és a következõkben állapodnak meg:

4.1. Az MVH hozzájárul ahhoz, hogy Vevõ – a Raktározó és a Vevõ között kötött külön tárolási szerzõdés alapján – az
intervenciós áru elszállításáig továbbra is a jelen szerzõdésben meghatározott raktártelepen, illetve tárolóban tároltassa
Raktározóval a gabonát.

4.2. Az MVH a jelen szerzõdés aláírásától kezdõdõen nem fizet a Raktározónak tárolási díjat a Vevõ részére értékesí-
tett, a jelen szerzõdés 2. pontjában megnevezett raktártelepen, illetve tárolóban elhelyezett gabona tárolásáért, valamint
nem fizet a Raktározónak rendelkezésre állási díjat azon tárolótér vonatkozásában, melyben a vevõ által megvásárolt ga-
bona tárolása történik, a Vevõ által megvásárolt gabona teljes mennyiségének, igazolható árukezelés esetén a kálóval
csökkentett mennyiségének a raktárteleprõl, illetve tárolóból történt elszállításának a jelen szerzõdés szerinti igazo-
lásáig.

4.3. A jelen szerzõdés 2. pontjában közölt gabona és tárolóhely tekintetében a Vevõ által vásárolt gabona teljes
mennyisége, amennyiben az értékesített gabonatétel vonatkozásában igazolhatóan árukezelés történt, a Raktározó és az
MVH között ………………………… szerzõdésszám alatt 200.. év ………………. hó …… napján kötött raktározási
szerzõdésben meghatározott kálóval csökkentett mennyiség kitárolása megtörténtének jelen szerzõdés szerinti igazolá-
sáig az MVH-t nem terhelik az MVH és a Raktározó között kötött, említett raktározási szerzõdésbõl eredõ egyéb kötele-
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zettségek, a „kitárolás árumozgás nélkül” díjtétel megfizetésének kivételével. A „kitárolás árumozgás nélkül” és a
„kitárolás árumozgással” díjtételek közötti különbözetet a Vevõ köteles megtéríteni a Raktározónak.

4.4. Vevõ és Raktározó vállalja, hogy a Vevõ részére értékesített, a jelen szerzõdés 2. pontjában meghatározott
mennyiségû gabona tárolására ugyanolyan, jelen szerzõdésmódosítás 1. számú mellékletét képezõ díjtételek, illetve dí-
jazási feltételek mellett kötik meg a tárolási szerzõdést, mint ahogy azt az MVH és a Raktározó között
………………………… szerzõdésszám alatt 200.. év ………………. hó …… napján kötött raktározási szerzõdés tar-
talmazza azzal, hogy Vevõ a tárolási, valamint a kitárolás árumozgás nélkül” és a „kitárolás árumozgással” díjtételek kö-
zötti különbözetet köteles megfizetni, míg a rendelkezésre állási díj és Raktározó egyéb szolgáltatásai tekintetében a
Vevõ és a Raktározó erre vonatkozó külön megállapodása az irányadó.

4.5. Raktározó haladéktalanul köteles írásban jelenteni az MVH-nak a jelen szerzõdés 2. pontjában említett gabona
teljes mennyiségének elszállítását, aki a kitárolás megtörténtét a helyszínen ellenõrzi, és annak megtörténtét helyszíni
ellenõrzési jegyzõkönyvben igazolja.

4.6. Raktározó csak a 4.5. pont szerinti helyszíni ellenõrzési jegyzõkönyvben történt igazolás alapján lesz jogosult
arra, hogy a jelen szerzõdés 2. pontjában említett tárolóhely tekintetében az MVH a Raktározó részére az MVH és a Rak-
tározó között ………………………… szerzõdésszám alatt 200.. év ………………. hó …… napján kötött raktározási
szerzõdés szerinti rendelkezésre állási, tárolási díjat fizessen, illetve az MVH ezen igazolás alapján lesz köteles arra,
hogy a tárolóhely tekintetében a szerzõdésbõl eredõ egyéb kötelezettségeit teljesítse.

4.7. Szerzõdõ Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerzõdés aláírására a 2. pontban meghatározott kitárolási ha-
táridõ lejártának napját követõen kerül sor, akkor – a Rendelet 16. cikkében foglaltaknak megfelelõen – a ki nem tárolt
gabona tekintetében a kitárolási határidõ lejárta és a jelen szerzõdés aláírása közti idõtartam alatt is a Vevõ viseli a
kockázatokat, és õt terhelik a tárolási költségek.

5. Szerzõdõ Felek rögzítik, hogy abban az esetben, ha a Vevõ által vásárolt gabonának a fizetésre megállapított határ-
idõn belüli el nem szállítását a gabonának a fizetésre megállapított határidõ letelte elõtt megállapított minõségi problé-
mája okozta, úgy Raktározó a minõségi probléma teljes megszüntetéséig terjedõ idõre, [iktatószám] iktatószámú kitáro-
lási helyszíni ellenõrzési jegyzõkönyv alapján ____nap vonatkozásában, nem jogosult tárolási díjra sem az MVH, sem
pedig a Vevõ részérõl a minõségi probléma következményeként elõállt határidõn túli tárolás idõszakában, valamint a
határidõn túli kitárolás során a Raktározó „kitárolás árumozgás nélkül” díjtételre jogosult.

6. Jelen szerzõdés a Szerzõdõ Felek általi aláírás napján lép hatályba.

7. Az MVH és a Raktározó között ………………………… szerzõdésszám alatt 200.. év ………………. hó …… nap-
ján kötött raktározási szerzõdésnek a jelen szerzõdéssel nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban
maradnak.

Jelen szerzõdés hat eredeti példányban készült, amelybõl egy-egy példány a Raktározót és a Vevõt, négy példány az
MVH-t illeti meg.

Szerzõdõ felek jelen szerzõdést, mint akaratukkal mindenben egyezõt, elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag
aláírták.

…………………………………………………… ………………………………………
MVH részérõl Raktározó részérõl

…………………………………………………..
Vevõ részérõl

2007/38. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2245



6a. melléklet

DÍJTÉTELEK

Tárolási díj: 359 Ft/tonna/hó
Rendelkezésreállási díj: 89 Ft/tonna/hó
Kitárolás árumozgással díj: 477 Ft/tonna
Kitárolás árumozgás nélkül díj: 293 Ft/tonna

7. melléklet

MINÕSÉGVIZSGÁLATI DÍJAK

Vizsgálatok megnevezése
Cirok

(Ft/minta)
Árpa

(Ft/minta)

Nedvességtartalom vizsgálata 1900 1900

Tisztaságvizsgálat 2500 2500

Hektolitertömeg-mérés – 900

Fizikai vizsgálat összesen 4400 5300

Lisztes szem részarány meghatározása – –

Esésszámvizsgálat – –

Fehérjetartalom meghatározása – –

Zeleny-index meghatározása (szedimentációs érték) – –

Tannin tartalom mérése 4900 –

Gépi feldolgozottság vizsgálata – –

Beltartalmi vizsgálat összesen 4900 –

Mindösszesen 9300 5300

* Fenti díjtételek az áfát nem tartalmazzák.
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8. melléklet

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ELÉRHETÕSÉGEK

Megye Kirendeltség címe Levelezési cím Telefon Fax E-mail

Bács-Kiskun 6000 Kecskemét,
Kisfaludy u. 5.

6001 Kecskemét, Pf. 470 76/814-520
76/814-540

76/814-521 kecskemet@mvh.gov.hu

Baranya 7621 Pécs, Rákóczi út 17. 7602 Pécs, Pf. 365 72/814-520 72/814-521 pecs@mvh.gov.hu

Békés 5600 Békéscsaba,
Temetõ sor 8.

5620 Békéscsaba, Pf. 45 66/814-520 66/814-521 bekescsaba@mvh.gov.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén 3500 Miskolc,
Mindszent tér 1.

3501 Miskolc, Pf. 646 46/814-900 46/814-901 miskolc@mvh.gov.hu

Csongrád 6721 Szeged,
Tisza Lajos krt. 2–4.

6701 Szeged,
Pf. 26. és 504

62/814-900 62/814-901 szeged@mvh.gov.hu

Fejér 8000 Székesfehérvár,
Deák F. u. 7–9.

8002 Székesfehérvár,
Pf. 297

22/814-520 22/814-521 szekesfehervar@mvh.gov.hu

Gyõr-Moson-Sopron 9021 Gyõr,
Munkácsy u. 20.

9021 Gyõr,
Munkácsy u. 20.

96/814-542
96/814-543

96/814-521 gyor@mvh.gov.hu

Hajdú-Bihar 4000 Debrecen,
Piac u. 49–51.

4001 Debrecen, Pf. 551 52/814-520
52/814-544

52/814-521 debrecen@mvh.gov.hu

Heves 3300 Eger,
Maczky Valér út 2.

3301 Eger, Pf. 169 36/814-520 36/814-521 eger@mvh.gov.hu

Jász-Nagykun-Szolnok 5000 Szolnok,
József Attila u. 36.

5002 Szolnok, Pf. 111 56/814-523
56/814-525

56/814-521 szolnok@mvh.gov.hu

Komárom-Esztergom 2800 Tatabánya,
Vértanúk tere 1.

2801 Tatabánya,
Pf. 1394

34/814-520 34/814-521 tatabanya@mvh.gov.hu

Nógrád 3100 Salgótarján,
Múzeum tér 1.

3101 Salgótarján,
Pf. 123

32/814-520 32/814-521 salgotarjan@mvh.gov.hu

Pest 1093 Budapest,
Lónyay utca 38.

1391 Budapest, Pf. 248 1/814-8900
1/814-8962

1/814-8901 pest@mvh.gov.hu

Somogy 7400 Kaposvár,
Berzsenyi u. 9.

7400 Kaposvár,
Berzsenyi u. 9.

82/814-900
82/814-920

82/814-901
82/814-921

kaposvar@mvh.gov.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg 4400 Nyíregyháza,
Hõsök tere 9.

4401 Nyíregyháza,
Pf. 422

42/814-900
42/814-906

42/814-901 nyiregyhaza@mvh.gov.hu

Tolna 7100 Szekszárd,
Augusz I. u. 7.

7101 Szekszárd, Pf. 251 74/814-520 74/814-521 szekszard@mvh.gov.hu

Vas 9700 Szombathely,
Rákóczi F. u. 1.

9701 Szombathely,
Pf. 245

94/814-520 94/814-521 szombathely@mvh.gov.hu

Veszprém 8200 Veszprém,
Levendula u.1.

8202 Veszprém, Pf. 791 88/814-900
88/814-920

88/814-901
88/814-921

veszprem@mvh.gov.hu

Zala 8900 Zalaegerszeg,
Kis u. 1.

8901 Zalaegerszeg,
Pf. 142

92/814-900 92/814-901 zalaegerszeg@mvh.gov.hu
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ÜGYÉSZSÉGI SZOLGÁLATI IGAZOLVÁNYOK ÉRVÉNYTELENÍTÉSE

Dr. Kismartoni Szabolcs, a Miskolci Nyomozó Ügyészség ügyésze eltulajdonított 012061, Veres Ferencné Legfõbb
ügyészségi tisztviselõ eltulajdonított 100880, Nagy György Budakörnyéki ügyészségi írnok elveszített 120988, valamint
Kárpáti Mátyás fõvárosi fõügyészségi fizikai alkalmazott eltulajdonított 130055 sorszámú szolgálati igazolványát a
Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási fõosztálya érvénytelenítette.
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SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK

Az Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet
pályázati felhívása

ápoló szakképesítéssel még nem rendelkezõ
egészségügyi szakdolgozók képzésének

támogatására

Az Egészségügyi Minisztérium megbízásából az Egészség-
ügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet (a továbbiakban:
ETI) (1085 Budapest, Horánszky u. 15.) pályázatot hirdet
az Országos Képzési Jegyzékben – OKJ 54 5012 01 szá-
mon – szereplõ ápoló szakképesítéssel még nem rendelkezõ
egészségügyi szakdolgozók képzésének támogatására.

A pályázat célja:

A szakképzés költségének támogatása azon személyek
számára, akik rendelkeznek érettségivel, ápolói, szakápo-
lói végzettséggel, ápolói munkakörben dolgoznak és az
Országos Képzési Jegyzékben – OKJ 54 5012 01 számon –
szereplõ ápoló szakképesítést kívánják megszerezni.

A pályázat az EU irányelveknek megfelelõ, az ápolóra
– mint szabályozott szakmára – vonatkozó elõírás teljesíté-
sét szolgálja, melyet az Egészségügyi Minisztérium fontos
feladatának tart.

Ezen pályázati támogatás segíti magasabb szintû szak-
mai ismeretek megszerzését, a betegellátás színvonalának
emelését.

Pályázók köre:

Azon egészségügyi szakképzõ iskolák, intézmények,
amelyek érettségi bizonyítvánnyal és az 5070-1/2005-
0003EGP engedélyszámú Központi Oktatási Program az
Ápoló szakképzés megszervezéséhez 2. kötetében (Kiegé-
szítõ Oktatási Program az ápoló szakképzés megszervezé-
séhez) meghatározott szakmai elõképzettséggel rendelke-
zõ, az egészségügyi ellátás területén dolgozók részére
szerveznek OKJ 54 5012 01 ápolói végzettség megszerzé-
sét célzó képzést.

Pályázati feltételek:

a pályázó
– rendelkezzen a szakképzés megkezdésének és folyta-

tásának – a 8/2006. (III. 23.) OM rendeletben meghatáro-
zott – feltételeivel, illetve a – 48/2001. (XII. 29.) OM rende-
letben meghatározott – felnõttképzést folytató intézmények
nyilvántartási igazolásával,

– rendelkezzen a gyakorló-, gyakorlati vizsgáztató
hellyel kötött érvényes együttmûködési szerzõdéssel,

– vállalja, hogy a regionális igények alapján szervezi
meg az ápolóképzést,

– vállalja, hogy a 2007. szeptemberben induló ápoló-
képzést – iskolai rendszerû, moduláris formában – és a
szakmai vizsgát megszervezi,

– vállalja, hogy a pályázat útján elnyert támogatás
összegével csökkenti a – tanulóval kötött szerzõdésben
meghatározott – tanulót terhelõ térítési díj összegét,

– vállalja, hogy amennyiben a tanuló önhibájából vagy
saját szándékából eredõen a képzést megszakítja, vagy a
képzés befejezését követõ egy éven belül nem tesz szak-
mai vizsgát, akkor a pályázó 8 napon belül írásban értesíti
az ETI-t, és a tanulók száma alapján meghatározott támo-
gatás részarányos összegét az ETI bankszámlájára vissza-
utalja,

– vállalja, hogy amennyiben a tanuló a szakmai vizsga
letételét követõ két éven belül elhagyja az egészségügyi
ellátás területét, akkor a pályázó köteles visszafizetni az
ETI bankszámlájára a szerzõdésben meghatározott támo-
gatás összegét, a mindenkori jegybanki alapkamat kétsze-
resével megnövelt összeggel,

– vállalja, hogy a pályázaton nyert támogatási összeget
a támogatási szerzõdésben meghatározottak szerint 2008.
június 30-ig felhasználja és az errõl szóló beszámolót
2008. július 31-ig az Egészségügyi Szakképzõ és Tovább-
képzõ Intézet részére megküldi,

– vállalja továbbá, hogy tanévenként, illetve a szakmai
vizsgát követõen jelentést készít a képzés és a szakmai
vizsga eredményérõl és a támogatási összeg felhasználását
a szakmai vizsgáról kiállított törzslap hiteles másolatának
beküldésével igazolja.

A pályázatra fordítható pénzkeret:

A pályázatra fordítható összeg összesen 14,6 M Ft.

A pályázat benyújtása:

A pályázatokat 1 példányban az Egészségügyi Szakkép-
zõ és Továbbképzõ Intézet címére (1085 Budapest, Ho-
ránszky u. 15.) kell benyújtani. A pályázó képviselõjének
a pályázat minden oldalát szignálnia kell. A pályázat be-

nyújtása díjtalan.

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázati felhívás Egészségügyi Közlönyben való

megjelenésétõl (2007. szeptember 10.) számított 30. nap.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

– a képzés folytatására, illetve vizsgáztatásra jogosító
tanúsítvány másolata,

– a gyakorlati és gyakorlati vizsgahelyet biztosító in-
tézménnyel kötött megállapodás másolata,

– a szakképzõ intézmény szakmai munkájának rövid
bemutatása,
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– az OM azonosító másolata az intézmény és a képzés
nyilvántartásba vételérõl,

– a tanulóval kötött szerzõdéstervezet.

A pályázatok értékelésének szempontjai:

– formai követelményeknek történõ megfelelés,
– a tervezett képzés költségének mértéke (képzési díj

fõ/év),
– regionális igények figyelembevételével szervezett

képzésben részt vevõk száma,
– képzési költség megoszlásának aránya (tanulói befi-

zetés, igényelt támogatás, egyéb támogatás).

A pályázat elbírálásának módja:

A pályázatot bírálóbizottság értékeli.
A bírálóbizottság a munkáját az általa kialakított ügy-

rend alapján végzi.

A bírálóbizottság tagjai a következõk:
– az Egészségügyi Szak- és Továbbképzési Bizottság

tagja,
– a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara kép-

viselõje,
– az Ápolási Igazgatók Egyesülete képviselõje,
– az Egészségügyi Minisztérium képviselõje,
– az Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet

munkatársa.

Az eredményrõl történõ értesítés módja, ideje: A pályá-
zók a döntésrõl írásban kapnak értesítést, a pályázati határ-
idõ leteltét követõ 30 napon belül.

A támogatásban részesülõ pályázók neve az Egészség-
ügyi Közlönyben, ETI Info-ban és a www.etiped.hu hon-
lapon közzétételre kerül.

Információ:

A pályázati csomag térítésmentesen beszerezhetõ
Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet Tanács-
adó Irodájában (1085 Budapest, Horánszky u. 24.). Tele-
fon: (1) 411-3760. Nyitvatartási idõ: hétfõ–csütörtök:
9–17 óra, péntek: 9–13 óra), megrendelhetõ e-mailen
(info@eti.hu), valamint letölthetõ az ETI honlapjáról
(www.eti.hu; www.etiped.hu)

A pályázat nyerteseivel az Egészségügyi Szakképzõ és
továbbképzõ Intézet szerzõdést köt, melyben rögzítik és
szabályozzák a támogatás felhasználásának, a program
megvalósításának, ellenõrzésének kérdéseit.

A pályázati cél megvalósítását szolgáló forrás 2%-a a
pályázat lebonyolítására és a nyertes pályázók által elnyert
támogatás felhasználásának ellenõrzésére szolgál.

A pályázatért felelõs: az Egészségügyi Szakképzõ
és Továbbképzõ Intézetben Huller Gabriella, telefon:
(1) 429-4091/123-as mellék.
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2007. szeptember 5–12.)

(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

233. 50. évfolyam L 233. szám (2007. szeptember 5.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1026/2007/EK rendelete (2007. szeptember 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
lépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2007/599/EK:

* A Bizottság határozata (2007. augusztus 27.) az 574/2007/EK európai parlamenti és tanácsi
határozatnak a 2007-tõl 2013-ig terjedõ idõszakra vonatkozó stratégiai iránymutatások el-
fogadása tekintetében történõ végrehajtásáról [az értesítés a C(2007) 3925. számú doku-
mentummal történt]

Helyesbítések

* Helyesbítés a Kínai Népköztársaságból és Thaiföldrõl származó egyes mûanyag zsákok és
zacskók behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetésérõl, valamint a Ma-
lajziából származó egyes mûanyag zsákok és zacskók behozatalára vonatkozó eljárás meg-
szüntetésérõl szóló, 2006. szeptember 25-i 1425/2006/EK tanácsi rendelethez (HL L 270.,
2006. 9. 29.)

234. 50. évfolyam L 234. szám (2007. szeptember 6.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1027/2007/EK rendelete (2007. szeptember 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
lépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
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* A Bizottság 1028/2007/EK rendelete (2007. szeptember 5.) az 1472/2006/EK tanácsi rende-
lettel a Kínai Népköztársaságból származó, egyes bõr felsõrésszel rendelkezõ lábbelik beho-
zatalára vonatkozóan bevezetett dömpingellenes intézkedéseknek a Makaó Különleges
Közigazgatási Területrõl feladott, – akár Makaó Különleges Közigazgatási Területrõl szár-
mazóként, akár nem ilyenként megjelölt – egyes bõr felsõrésszel rendelkezõ lábbelik beho-
zatala általi lehetséges kijátszásával kapcsolatos vizsgálat kezdeményezésérõl, valamint
e behozatalok nyilvántartásba vételi kötelezettségének elõírásáról

* A Bizottság 1029/2007/EK rendelete (2007. szeptember 4.) a Spanyolország lobogója alatt
közlekedõ hajók számára az ICES VI és VII övezetben (közösségi vizek, valamint a harma-
dik országok felségterületéhez vagy joghatósága alá nem tartozó vizek) a kék menyhalra
irányuló halászat tilalmáról

* A Bizottság 1030/2007/EK rendelete (2007. szeptember 5.) a Spanyolország lobogója alatt
közlekedõ hajók számára az ICES V, VI és VII övezetben (közösségi vizek, valamint a har-
madik országok felségterületéhez vagy joghatósága alá nem tartozó vizek) a villás tõkehalra
irányuló halászat tilalmáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2007/602/EK:

* A Bizottság határozata (2007. szeptember 5.) a közegészségügy és a fogyasztóvédelem terü-
letén mûködõ, az érdekelt felekkel folytatott párbeszéddel foglalkozó csoport felállításáról

235. 50. évfolyam L 235. szám (2007. szeptember 7.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1031/2007/EK rendelete (2007. szeptember 6.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
lépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1032/2007/EK rendelete (2007. szeptember 6.) az 1254/1999/EK tanácsi rende-
letnek a marhahús-felvásárlás tekintetében történõ alkalmazására vonatkozó részletes sza-
bályok megállapításáról szóló 1669/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról

236. 50. évfolyam L 236. szám (2007. szeptember 8.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1033/2007/EK rendelete (2007. szeptember 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
lépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1034/2007/EK rendelete (2007. szeptember 7.) a Franciaország lobogója alatt
közlekedõ hajók számára az ICES VI övezetben, az Vb övezet közösségi vizein, valamint a
XII és XIV övezet közösségi és nemzetközi vizein a közönséges tõkehalra irányuló halászat
tilalmáról
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* A Bizottság 1035/2007/EK rendelete (2007. szeptember 7.) az Egyesült Királyság lobogója
alatt közlekedõ hajók számára az ICES V, VI és VII övezet közösségi és nemzetközi vizein a
norvég menyhalra irányuló halászat tilalmáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2007/603/EK:

* A Bizottság határozata (2007. szeptember 7.) a 2001/618/EK határozat Szlovákiának az
Aujeszky-féle betegségtõl mentes régiók jegyzékébe való felvétele, valamint spanyolországi
régióknak az Aujeszky-féle betegségre jóváhagyott ellenõrzési programokat végrehajtó ré-
giók jegyzékébe való felvétele céljából történõ módosításáról [az értesítés a C(2007) 4108.
számú dokumentummal történt]1

2007/604/EK:

* A Bizottság határozata (2007. szeptember 7.) Németországban a baromfiknál elõforduló
magas patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési intéz-
kedésekrõl szóló 2006/415/EK határozat módosításáról [az értesítés a C(2007) 4141. számú
dokumentummal történt]1

237. 50. évfolyam L 237. szám (2007. szeptember 8.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Európai Központi Bank

2007/600/EK:

* Az Európai Központi Bank iránymutatása (2007. április 26.) a transzeurópai atomatizált
valós idejû bruttó elszámolású rendszerrõl (TARGET2) (EKB/2007/2)

2007/601/EK:

* Az Európai Központi Bank határozata (2007. július 24.) a TARGET2-EKB szabályairól
(EKB/2007/7)

238. 50. évfolyam L 238. szám (2007. szeptember 11.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1036/2007/EK rendelete (2007. szeptember 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék
belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1037/2007/EK rendelete (2007. augusztus 29.) egyes vadon élõ állat- és növény-
fajok példányai Közösségbe történõ behozatalának felfüggesztésérõl

1 EGT-vonatkozású szöveg
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* A Bizottság 1038/2007/EK rendelete (2007. szeptember 7.) a nyers gyémántok nemzetközi
kereskedelmében a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról szóló
2368/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról

* A Bizottság 1039/2007/EK rendelete (2007. szeptember 10.) az 1898/2005/EK rendelet II. és
III. fejezetében elõírt folyamatos pályázati eljárások felfüggesztésérõl

* A Bizottság 1040/2007/EK rendelete (2007. szeptember 10.) egy, az oltalom alatt álló eredet-
megjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett elnevezéshez tartozó termék-
leírás kisebb jelentõségû módosításainak jóváhagyásáról (Melon du Quercy (OFJ)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2007/605/EK:

* A Bizottság határozata (2007. augusztus 7.) a közös halászati politika irányításához szüksé-
ges adatok gyûjtésével és kezelésével kapcsolatban egyes tagállamoknál 2007-ben felmerült
kiadások támogathatóságáról [az értesítés a C(2007) 3737. számú dokumentummal történt]

239. 50. évfolyam L 239. szám (2007. szeptember 12.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1041/2007/EK rendelete (2007. szeptember 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék
belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1042/2007/EK rendelete (2007. augusztus 21.) az EMGA és az EMVA számlái-
nak elszámolása végett, illetve felügyeleti és elõrejelzési célból a Bizottságnak benyújtandó
számviteli adatok formájának és tartalmának megállapításáról

* A Bizottság 1043/2007/EK rendelete (2007. szeptember 11.) a Közösségen belül mûködési ti-
lalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK bi-
zottsági rendelet módosításáról1

A Bizottság 1044/2007/EK rendelete (2007. szeptember 11.) a cukorágazat egyes termékeire az
1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítõ
importvámok összegének módosításáról

* A Bizottság 1045/2007/EK rendelete (2007. szeptember 10.) a Németország lobogója alatt
közlekedõ hajók számára az ICES IV övezet norvég vizein az északi menyhalra irányuló ha-
lászat tilalmáról

* A Bizottság 1046/2007/EK rendelete (2007. szeptember 11.) a 712/2007/EK rendeletnek a
tagállami intervenciós hivatalok birtokában lévõ gabonafélék közösségi piacon történõ vi-
szonteladására irányuló folyamatos pályázati eljárás tárgyát képezõ mennyiségek tekinte-
tében történõ módosításáról

1 EGT-vonatkozású szöveg
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CÉGHIRDETMÉNYEK

Felhívás vagyon értékesítésére

A KELET-HOLDING Zrt. (Cg.: [01 10 044406]; 1054
Budapest, Honvéd u. 8. I. 2.) mint a LINDA-BAU 2003
Építõipari Kereskedelmi Vendéglátó, Ingatlanforgal-
mazó és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [10 09 026722];
3294 Tarnaörs, Móricz Zsigmond u. 8.) felszámolója,
Buga Imre felszámolóbiztos

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós gazdálkodó társaság alábbi va-
gyonát:

– Tarnaörs belterület, 344. hrsz. 10/12 része.
Teljes területe: 964 m2.
Forgalmi értéke: bruttó 300 000 Ft + áfa.
– Vegyes tárgyi eszközök (kérésre a leltárt faxon meg-

küldjük).
Forgalmi értéke: 1 500 000 Ft + áfa.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– A vagyon értékének 5%-át bánatpénzként kell befi-

zetni a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-nél vezetett
10403428-34211339-70070000 sz. számlára „LINDA-
BAU 2003 Kft. f. a. bánatpénz” megjelöléssel.

– A pályázat beadásakor a bánatpénz befizetését iga-
zolni kell.

– A pályázatoknak tartalmazniuk kell a pályázó fõbb
adatait, jogi személyiség esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, valamint részletes ajánlatot.

– Nyilatkozni kell a fizetõképességre vonatkozóan.
– A pályázatban vállalni kell 60 nap ajánlati kötött-

séget.
– A pályázat egyértelmûen tartalmazza a vételárat.
Fizetés: a pályázat elfogadása után, számla megküldését

követõen átutalással.
A pályázati ajánlatokat 1 példányban a következõ címre

kell eljuttatni, zárt borítékban

2007. szeptember 28-án 10 óráig:

KELET-HOLDING Zrt., 4002 Debrecen, Pf. 213 vagy
4026 Debrecen, Péterfia u. 39.

A borítékra kérjük ráírni: „LINDA-BAU 2003 Kft. f. a.
pályázat”.

A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelke-
zõk figyelmét arra, hogy elõvásárlási joguk gyakorlásának
szándékát a fenti határidõig jelezzék.

Az elõvásárlási jog gyakorlása a Cstv. és Ptk. szabályai
szerint történik.

A pályázatok bontása a határidõ lejártát követõ 5 napon
belül közjegyzõ elõtt történik.

A döntésrõl a pályázók ezt követõ 8 napon belül írásban
kapnak tájékoztatást.

Megtekintés: elõzetes egyeztetés alapján.
A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa,
– megfelelõ azonos értékû (10%-on belüli eltérés) aján-

lattevõkkel ártárgyalást folytasson.
A pályázattal kapcsolatban további információt lehet kér-

ni Buga Imre felszámolóbiztostól a 06 (20) 914-1009-es
telefonszámon.

Az EXEREM Kft. (Cg.: [01 09 269955]; 1054 Budapest,
Honvéd u. 8. I. 2.) mint a MOBILISMO Kereskedelmi,
Ügynöki és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [15 09 061014];
4400 Nyíregyháza, Luther út 5. I. 6.) felszámolója, Buga
Imre felszámolóbiztos

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós cég alábbi ingatlanait:
– Nyírbogdány belterület, 654/7. hrsz., saját használatú

út megnevezésû.
Területe: 432 m2.
Nyírbogdány belterület, 654/9. hrsz., épület és udvar

megnevezésû.
Területe: 726 m2.
Beépítettsége 42%-os.
Közmû: 80–90 m távolságról megoldható.
Irányár: a 654/7. és 654/9. hrsz. egyben: 300 000 Ft + áfa.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– A vagyon értékének 10%-át bánatpénzként kell befi-

zetni a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-nél vezetett
10403428-34211339-70070000 sz. számlára „MOBI-
LISMO Kft. f. a. bánatpénz” megjelöléssel.

– A pályázat beadásakor a bánatpénz befizetését iga-
zolni kell.

– A pályázatoknak tartalmazniuk kell a pályázó fõbb
adatait, jogi személyiség esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, valamint ajánlatát.

– Nyilatkozni kell a fizetõképességre vonatkozóan.
– A pályázatban vállalni kell a 60 nap ajánlati kötött-

séget.
– A pályázat egyértelmûen tartalmazza a vételárat.
Fizetés: a pályázat elfogadása után, számla megküldését

követõen átutalással.
A pályázati ajánlatokat 1 példányban a következõ címre

kell eljuttatni, zárt borítékban

2007. szeptember 28-án 10 óráig:

EXEREM Kft., 4026 Debrecen, Péterfia u. 39.
A borítékra kérjük ráírni: „MOBILISMO Kft. f. a. pá-

lyázat”.
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A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelke-
zõk figyelmét arra, hogy elõvásárlási joguk gyakorlásának
szándékát a fenti határidõig jelezzék.

Az elõvásárlási jog gyakorlása a Cstv. és Ptk. szabályai
szerint történik.

A pályázatok bontása a határidõ lejártát követõ 5 napon
belül közjegyzõ elõtt történik.

A döntésrõl a pályázók ezt követõ 8 napon belül írásban
kapnak tájékoztatást.

Megtekintés: elõzetes egyeztetés alapján.
A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy
– nem megfelelõ ajánlat esetén a pályázatot eredmény-

telennek nyilvánítsa,
– megfelelõ azonos értékû (10%-on belüli eltérés) aján-

lattevõkkel nyílt ártárgyalást folytasson.
A pályázattal kapcsolatban további információt lehet kér-

ni Buga Imre felszámolóbiztostól a 06 (20) 914-1009-es
telefonszámon.

A HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft.
(Cg.: [02 09 060077]; 7624 Pécs, Hungária út 53/1.) mint a
„Kapoly-Táp” Állateledel Gyártó és Forgalmazó Kft.
„f. a.” (Cg.: [14 09 305413]; 8671 Kapoly, Szõlõhegyi
u. 1.) Somogy Megyei Bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános árverés

útján, közjegyzõ jelenlétében értékesíti a felszámolás alá
került cég alábbi vagyoni eszközeit.

1. OPEL gyártmányú, CORSA C VAN típusú teher-
gépkocsi.

Gyártási éve: 2006., futásteljesítménye: 17 426 km, ér-
vényes mûszaki engedéllyel, zöldkártyával és törzskönyv-
vel rendelkezik.

Kikiáltási ára: bruttó 1 590 000 Ft.
2. VOLVO gyártmányú, FL 618 4 × 2 TD típusú teher-

gépkocsi.
Forgalomba helyezés ideje: 1997. november 4., futás-

teljesítménye: 552 447 km, forgalmi engedéllyel rendelke-
zik, mûszaki érvényessége 2006. június 21-én lejárt.

Kikiáltási ára: bruttó 3 441 000 Ft.
3. KOGEL gyártmányú, AWE 18 típusú pótkocsi.
Forgalomba helyezés ideje: 2000. május 5., futástelje-

sítménye: 380 000 km, forgalmi engedéllyel rendelkezik,
mûszaki érvényessége 2006. július 7-én lejárt.

Kikiáltási ára: bruttó 2 077 000 Ft.
4. IFA gyártmányú, W 50 L/SM–01 típusú vontató.
Forgalomba helyezés ideje: 1991. február 14., futástel-

jesítménye: 546 000 km, semmiféle okmánnyal nem ren-
delkezik, forgalomból kivont.

Kikiáltási ára: bruttó 49 000 Ft.

5. IFA gyártmányú, HLS 90.48/1 típusú félpótkocsi.
Forgalomba helyezés ideje: 1991. február 14., futástel-

jesítménye: 546 000 km, semmiféle okmánnyal nem ren-
delkezik, forgalomból kivont.

Kikiáltási ára: bruttó 44 000 Ft.
Az árverés helyszíne: 8671 Kapoly, Szõlõhegyi u. 1.

Az árverés idõpontja:

2007. október 2. 13 óra.

Az árverésen rész vehet, aki a kikiáltási ár 10%-át – bá-
natpénzként – az árverés helyszínén megfizeti.

A jogosultak a törvényben meghatározott elõvásárlási
jogukat az árverési feltételek keretében, az árverés hely-
színén gyakorolhatják.

A vevõ köteles a teljes vételárat az árverés napján megfi-
zetni, ellenkezõ esetben az elõleget (bánatpénzt) elveszíti.

Az árveréssel kapcsolatban felvilágosítást ad Hirth
Károly felszámolóbiztos, a 06 (20) 941-7034-es telefon-
számon.

A teljes körû értékelés bemutatásán kívül 2007. október
2-án 11–12 óra 45 perc között biztosítják a gépjármûvek
helyszíni megtekintését is.

A HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft.
(Cg.: [02 09 060077]; 7624 Pécs, Hungária út 53/1.) mint a
„Kapoly-Táp” Állateledel Gyártó és Forgalmazó Kft.
„f. a.” (Cg.: [14 09 305413]; 8671 Kapoly, Szõlõhegyi
u. 1.) Somogy Megyei Bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alá került szervezet alábbi in-
gatlanát.

Az ingatlan adatai:
8671 Kapoly, Szõlõhegyi út 1., 019. hrsz.
Megnevezése: telephely, üzem.
Területe: 44 087 m2

Az ingatlan a Dél-dunántúli régióban Siófoktól, illetve
az M7-es autópályától 30–40 km-re helyezkedik el. Az in-
gatlan területén az 1950-es évektõl kezdõdõen gabonafel-
vásárlási tevékenység folyt. A jelenlegi kapacitás 15 000 t
fémsilókban és 10 000 t síktárolókban történõ gabona el-
helyezésére alkalmas. Az 1990. évben megépült takar-
mánykeverõ- és premixüzem jelenleg is üzemel és a folya-
matos fejlesztéseknek köszönhetõen megfelel a mai kor
követelményeinek is. Ennek az ingatlanrésznek a kapaci-
tása 2000 t keveréktakarmány/hónap. A közelmúltban lé-
tesített Stella típusú gabonaszárító teljesítménye 10 t/óra.
A szociális helyiségek és az irodahelyiségek 2005. évben
lettek felújítva és komfortos körülményeket teremtenek a
dolgozóknak.
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Az ingatlan 2008. december 31-ig bérbe van adva, így
birtokba venni csak 2009. január 1-jétõl lehet.

Irányár: 631 900 000 Ft + áfa.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– A kiírásra került ingatlanok nettó irányára 10%-ának

megfelelõ bánatpénz befizetése a „Kapoly-Táp” Állatele-
del Gyártó és Forgalmazó Kft. „f. a.”-nak a Raiffeisen
Bank Zrt.-nél vezetett 12001008–00101526–00100008
számú bankszámlájára.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.

A pályázati ajánlatokat kettõs, zárt borítékban „Ka-
poly-Táp” Kft. f. a. vételi ajánlat megjelöléssel, személye-
sen kell benyújtani a felszámoló 7100 Szekszárd, Garay
tér 16. szám alatti területi irodájába.

A pályázatok benyújtásának idõszaka:

2007. szeptember 28. 9–13 óra között.

Az elõre megfizetett bánatpénz a nyertes pályázó eseté-
ben a vételárba beszámításra, míg a többi pályázónak a pá-
lyázatok értékelését követõ 8 munkanapon belül vissza-
utalásra kerül. A bánatpénz a pályázók javára nem kama-
tozik.

A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási szándékukat – jogosultságuk igazolása
mellett – a pályázatok beadási határidejéig, írásban jelent-
sék be.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell a pályázó nevét, lak-
helyét, székhelyét, a megajánlott nettó vételárat, a vállalt
fizetési feltételeket, a vételár fedezetének igazolását.

A pályázatok bontására a benyújtási határidõt követõ
nyolc napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. Az
ajánlatokat a felszámoló a bontást követõ nyolc napon be-
lül elbírálja, döntésérõl írásban értesíti a pályázókat.

A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága
és a fizetési feltételek alapján bírálja el.

A felszámoló fenntartja jogát, hogy a megfelelõ, azonos
értékû ajánlatot tevõk között (amennyiben azok az ajánlott
vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal térnek el) ár-
tárgyalást tartson.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot
– megfelelõ ajánlatok hiányában – eredménytelennek nyil-
váníthatja.

Az ingatlanért kellékszavatosságot nem vállalunk, be-
számítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad Hirth
Károly felszámolóbiztos, a 06 (20) 941-7034-es telefon-
számon.

Valamennyi részletes információn kívül, elõzetes
egyeztetést követõen 2007. szeptember 24-én 9–12 óra kö-
zött biztosítják az ingatlan megtekintését is.

A CSABAHOLDING Kft. (cégjegyzékszáma:
[01 09 683720]; 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I. 4.)
mint a KIL-BER Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma:
[08 09 005516]; 9027 Gyõr, Budai u. 18.) adós kijelölt fel-
számolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
alábbi ingóságát:

1. Renault Trafic típusú, 2003. évjáratú, 1870 cm3 hen-
gerûrtartalmú tehergépkocsi.

A gépjármû becsértéke: 3 300 000 Ft.
A fizetendõ bánatpénz: 200 000 Ft.
Az értékesítésre kerülõ ingóságról információt és tájé-

koztatást ad Horváth Attila felszámolóbiztos, telefon:
359-0242.

A pályázaton történõ részvétel feltétele a megjelölt bá-
natpénz befizetése a felszámoló CSABAHOLDING Kft.
CIB Bank Rt.-nél vezetett 10700165-04411402-52000001
számú bankszámlájára, illetve az errõl szóló igazolásnak a
pályázathoz történõ csatolása.

A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat
esetén 8 banki napon belül kamatmentesen visszafizetésre
kerül. A pályázatban kérjük megjelölni, hogy sikertelen
pályázat esetén milyen bankszámlaszámra kérik a bánat-
pénz visszautalását.

A pályázatokat a felszámoló budapesti székhelyén
– CSABAHOLDING Kft., 1132 Budapest, Visegrádi
u. 60. I. 4. – kérjük személyesen beadni munkanapokon
10 órától 13 óráig. A borítékra írják rá: „KIL-BER Pályá-
zat”.

A pályázatok beérkezésének végsõ határideje:

2007. szeptember 28. 11 óra.

A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, cí-
mét, gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát másolatban, a bruttó ajánlati ár egyértelmû
meghatározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi
idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határ-
idõt követõ 30 nap.

A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében törté-
nik, a fenti benyújtási határidõt követõ 8 munkanapon
belül. A pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl ezen
idõponttól számított 8 munkanapon belül értesítést
kapnak.

Azonos, vagy a legjobb ajánlati ártól 10 százalékon be-
lüli árat ajánlók között a felszámoló ártárgyalást tart.

A felszámoló fenntartja magának a jogát, hogy a pályá-
zatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek
nyilvánítsa.
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A CSABAHOLDING Kft. (cégjegyzékszáma:
[01 09 683720]; 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I. 4.)
mint a TERSZOLKER Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma: [07 09 005280];
8000 Székesfehérvár, Fecskeparti raktárbázis 4054. hrsz.)
adós kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
alábbi vagyontárgyait:

Háztartási mûszaki berendezések és megmaradt kész-
letek (tûzhelyek, konyhai kisgépek, elszívók, egyéb esz-
közök).

A vagyontárgyak együttes becsértéke: 1 800 000 Ft.
Befizetendõ bánatpénz: 100 000 Ft.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakról információt

és tájékoztatást ad Horváth Attila felszámolóbiztos, tele-
fon: 06 (1) 359-0242.

A pályázaton történõ részvétel további feltétele a meg-
jelölt bánatpénz befizetése a TERSZOLKER Kft. „f. a.”
Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-nél vezetett 10200232-
29316658 számú bankszámlájára, illetve az errõl szóló
igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása.

A bánatpénz befizetése 2007. szeptember 28-ig történ-
het. A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat
esetén 8 banki napon belül kamatmentesen visszafizetésre
kerül. A pályázatban kérjük megjelölni, hogy sikertelen
pályázat esetén milyen bankszámlaszámra kérik a bánat-
pénz visszautalását.

A pályázatokat a felszámoló budapesti székhelyén
– CSABAHOLDING Kft., 1132 Budapest, Visegrádi
u. 60. I. 4. – kérjük személyesen beadni munkanapokon
10 órától 14 óráig. A borítékra írják rá: „TERSZOLKER
Kft. f. a. Pályázat”.

A pályázatok beérkezésének végsõ határideje:

2007. szeptember 28. 11 óra.

A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, cí-
mét, gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát másolatban, a bruttó ajánlati ár egyértelmû
meghatározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi
idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határ-
idõt követõ 30 nap.

A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében törté-
nik. A pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl a fel-
bontást követõ 8 munkanapon belül értesítést kapnak.

Azonos, vagy a legjobb ajánlati ártól 10 százalékon be-
lüli ajánlatok esetén a felszámoló ártárgyalást tart.

A felszámoló fenntartja magának a jogát, hogy a pályá-
zatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek
nyilvánítsa.

A HELP Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
(cégjegyzékszáma: [18 09 000505]; 9700 Szombathely,
Kiskar u. 1.) mint a CELLVÍZ Celldömölki Víziközmû
Építõ és Szolgáltató Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma:
[18 09 102390]; 9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 20.;
adószáma: [11313870-2-18]), a Vas Megyei Bíróság 5.
Fpk. 18-06-000035/6. számú végzésével kijelölt felszá-
molója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ, a felszámolónál lévõ listában szereplõ
ingóságokat (vízmû üzemeltetéséhez szükséges gépjármû-
vek, gépek, berendezések és alkatrészeik, irodabútorok és
gépek stb.).

Irányár: 10 000 000 Ft + áfa (tízmillió forint + áfa).
Bánatpénz: 1 200 000 Ft (egymillió-kettõszázezer fo-

rint), vagy a megpályázott ingóság(ok) bruttó irányárának
10 (tíz) %-a.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos
címét, a beígért vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályázathoz
mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói iga-
zolvány másolatát, gazdasági társaságnál a cégkivonatot,
illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát,
statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánat-
pénz befizetését (átutalását) bizonyító banki igazolást.

A pályázatban való részvétel feltétele bánatpénz befize-
tése, legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig a fel-
számoló által az érdeklõdõknek megadott bankszámlára.

A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakért, illetve azok-
nak egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem
vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapot-
ban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kap-
csolatos valamennyi költség a pályázót (a vevõt) terheli.

A teljes vételár kiegyenlítése az egyes adásvételi szer-
zõdések létrejöttének és a birtokbalépésnek is elõfeltétele.

Pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és fizeté-
si mód megjelölésével – a Cégkölönyben való megjele-
néstõl (2007. szeptember 13.) számított 30. napon, dél-
elõtt 10 óráig kérjük írásban, személyesen, vagy postai
úton benyújtani a felszámoló irodájába: 9700 Szombat-
hely, Kiskar u. 1. (postacím: HELP Kft., 9700 Szombat-
hely, Pf. 67), vagy a zalaegerszegi irodájába: 8900 Zala-
egerszeg, Békeligeti u. 1. (postacíme: HELP Kft., 8901
Zalaegerszeg, Pf. 19).

A zárt borítékra kérjük ráírni: „CELLVÍZ Kft. f. a. Pá-
lyázat”.

A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 20 munkanapon belül megtörténik.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyil-
vános értékesítésen) gyakorolhatják.

Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló
felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlá-
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sára irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határ-
idejéig írásban jelentsék be.

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 megelõzõ-
en a résztvevõkkel a felszámolóbiztos ismerteti.

Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszá-
molóbiztostól, a 06 (92) 510-466, 06 (92) 321-236-os tele-
fonszámokon [telefax: 06 (92) 510-426].

A VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mû-
ködõ Részvénytársaság (cégjegyzékszám: [01 10 044074];
székhely: 1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. 7–8.; levelezési
cím: 6721 Szeged, József Attila sgt. 4.), a SZENTES-
KER Részvénytársaság „f. a.” (cégjegyzékszám:
[06 10 000317]; 6600 Szentes, Berekhát u. 22/A;
adószáma: [11285294-2-06]) a Csongrád Megyei Bíróság
7. Fpk. 06-06-000162/15. számú jogerõs végzésével kije-
lölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja adós gazdálkodó szervezet tulaj-
donát képezõ

– 7030 Paks külterület, 0236/9. hrsz. 2091 m2 gazdasá-
gi épület és udvar ingatlant 540 000 Ft + áfa, és

– 7030 Paks külterület, 0211/1. hrsz. 46 521 m2 kivett
major (épülettel) ingatlant 2 580 000 Ft + áfa irányáron.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-
latokat kér benyújtani, melyeket a VECTIGALIS Zrt.,
6721 Szeged, József Attila sgt. 4. mfszt. alatti címekre vár,
„SZENTESKER Rt. f. a. VÉTELI AJÁNLAT” megjelö-
léssel, zárt borítékban személyesen vagy postai úton eljut-
tatni.

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. Vállalkozás,
illetve társaság ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, szék-
helyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, hatá-
lyos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ tisztség-
viselõ(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat,
a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánla-
ti kötöttség vállalásáról.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2007.
szeptember 13.) számított 30. nap 15 óra.

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 ér-
dekelteket írásban értesíti.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlatok hiányá-
ban eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki.

Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlat-
tevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõ-
en a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

A felszámoló felhívja az érdekelteket az elõvásárlási
jog gyakorlására.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet a fenti cí-
men vagy a 06 (62) 429-542-es telefonszámon Lovai
Andrásné felszámolóbiztosnál.

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértõ Kft. (Cg.:
[01 09 566001]; 1032 Budapest, Vályog u, 2–4.) mint a
BHZ Baumeister Építõipari, Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 687843]; 1155 Budapest,
Naspolya u. 45.) bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján, névértéken értékesíteni kívánja a felszámolás alatt
álló gazdálkodó szervezetnek, a Deminvest Kft.-vel (1016
Budapest, Tigris u. 54.) szemben bírósági ítélet alapján
fennálló 4 464 836 Ft összegû követelését.

Bánatpénz: 446 484 Ft.
A követelés kifejezetten bizonytalanul behajtható köve-

telés, amely értékéért, behajthatóságáért, illetve érvénye-
síthetõségéért a kiíró felelõsséget nem vállal.

(Jelige: BHZ Baumeister Kft. „f. a.”.)
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 pályázaton való részvétel feltétele 10% bánatpénz
megfizetése és annak igazolása.

A postán küldött pályázatokat dupla borítékban kérjük
elhelyezni, a belsõre legyen ráírva a jelige, illetve pályá-
zat, nem nyitható fel. A bánatpénzt ez esetben is a fenti
módon kell befizetni.

A személyesen benyújtott pályázatokról a felszámoló-
biztos elismervényt állít ki, a postai úton érkezetteket ik-
tatja.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, ada-
tait, gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a pályázat tárgyát, a megajánlott vételárat, a
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fizetés módját, határidejét, az ajánlat tartásának határide-
jét, amely nem lehet kevesebb, mint a pályázat bontásától
számított két hónap, a pályázó igazolását arra vonatkozó-
an, hogy az általa felkínált teljes vételár összege a pályázat
idõtartama alatt rendelkezésre áll. Ezek bármelyikének hi-
ánya esetén a pályázat érvénytelen.

A pályázatok benyújtásának határideje: a Cégközlöny-
ben való megjelenéstõl (2007. szeptember 13.) számított
15. nap déli 12 óra.

A pályázatok elbírálása közjegyzõ jelenlétében történik
a fenti benyújtási határidõt követõ 7 napon belül, mely-
nek eredményérõl az érdekeltek 8 napon belül értesítést
kapnak.

A felszámoló felhívja a jogszabályon alapuló elõvásár-
lási joggal rendelkezõk figyelmét, hogy elõvásárlási jogu-
kat az ajánlati feltételek teljesítésével az eredményhirdetés
helyszínén és idõpontjában gyakorolhatják.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfele-
lõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyil-
vánítsa, továbbá a közel azonos (max. 10%-kal eltérõ)
ajánlatot tevõ pályázók között ártárgyalást tartson és zárt-
körû licitálás alapján döntsön.

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba és birtokba
adás feltétele.

A nem nyertes pályázónak a felszámoló a bánatpénzt az
eredményhirdetést követõen visszafizeti. A vételárba hite-
lezõi követelés beszámítására nincs lehetõség.

A pályázattal kapcsolatosan bõvebb felvilágosítást
Varga Piroska felszámolóbiztos ad a 250-7812-es telefon-
számon.

Az ADVOCAT Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (cég-
jegyzékszáma: [05 09 000655]; 3530 Miskolc, Görgey
u. 12. I. 2.) mint a ZEMPLÉN-CSERFA Kereskedelmi
és Szolgáltató Bt. „f. a.” (Cg.: [05 06 011780]; 3980 Sá-
toraljaújhely, Avar u. 17.) kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat útján

értékesíti a felszámolás alatt álló társaság:
Sárospatak, 1890/15. hrsz. alatti, kivett terület megne-

vezésû, 804 m2 térmértékû ingatlanát.
Irányár: 20 000 000 Ft.
Bánatpénz: 4 000 000 Ft.
Fenti irányár az áfát tartalmazza.
A vételi ajánlatokat az ADVOCAT Kft., 3530 Miskolc,

Görgey A. u. 12. I. 2. szám alatti címén személyesen, vagy
postai úton lehet benyújtani, cégjegyzés nélküli zárt borí-
tékban, „ZEMPLÉN-CSERFA BT. f. a. pályázat” felirattal
2 példányban.

A pályázat benyújtásával egy idõben, a pályázó a meg-
jelölt bánatpénzt köteles megfizetni, mely összeg sikeres
pályázat esetén a vételárba beszámításra, míg sikertelen

pályázat esetén a pályázat elbírálását követõ 8 napon belül
visszafizetésre kerül.

Az ajánlatok benyújtásának határideje a hirdetés Cég-
közlönyben való közzétételét (2007. szeptember 13.) köve-
tõ 15. nap 12. óra (munkaszüneti nap esetén az azt követõ
munkanap 12 óra).

A pályázatok bontására a benyújtási határidõt követõ
3 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor.

A pályázatok értékelésére a bontást követõ 8 munkana-
pon belül kerül sor, melynek eredményérõl a pályázók
írásbeli értesítést kapnak.

Elõvásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló fel-
hívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy az elõvételi jog
gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtá-
si határidejéig írásban bejelenteni szíveskedjenek. A fel-
számoló fenntartja a jogot, hogy a pályázatot megfelelõ
ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

A meghirdetett ingatlannal kapcsolatos felvilágosítás
Balogh Sándor felszámolóbiztostól kérhetõ [telefon: 06
(46) 411-858].

Az elõvásárlási joggal rendelkezõk ezen jogosultságu-
kat az 1991. évi IL. törvényben megfogalmazottak szerint
gyakorolhatják.

A TREND Gazdasági Képviseleti Kft. (Cg.: [01 09-
867547]; székhely: 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B
II. 17.) mint a VICSI-FA Faipari, Tervezõ, Gyártó,
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (cégjegyzékszá-
ma: [11 09 002605]; székhely: 2890 Tata, Agostyáni u.
51.), Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 1. Fpk.
11-07-070031/3. számú végzésében kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja a
VICSI-FA Faipari, Tervezõ, Gyártó, Szolgáltató és Ke-

reskedelmi Kft. „f. a.” tulajdonában álló megmaradt ingó-
ságokat.

Irányár: 1 600 000 Ft + 20% áfa.
Bánatpénz: a megajánlott nettó vételár 10%-a.
A részletes információ a TREND Kft. irodájában,

dr. Zudor Mónika felszámolóbiztostól [1024 Budapest,
Lövõház u. 16/B II. 17.; tel.: 06 (1) 336-0321 vagy 06 (20)
454-3564] kérhetõ, munkanapokon 8–16 óra között.

Az ingóságokra egyenként és összességében is lehet pá-
lyázni.

A pályázóknak a bánatpénzt készpénzben a TREND
Kft. irodája pénztárában letétbe kell helyeznie vagy a Ke-
reskedelmi és Hitelbanknál vezetett 10200483-36111448
számú bankszámlaszámra kell teljesíteni, „VICSI-FA pá-
lyázat” megjegyzéssel, a befizetésnek meg kell érkeznie a
pályázat beadási határidejéig. A kiíró ezzel az összeggel a
bánatpénz szabályai szerint rendelkezik.
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A pályázatot 2 példányban, zárt borítékban, „VICSI-FA
pályázat” felirattal, kell benyújtani a TREND Kft. irodá-
jába (1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II. 17.) postai úton
vagy személyesen.

A pályázat beadása: legkésõbb a Cégközlönyben való
megjelenést (2007. szeptember 13.) követõ 15. napon
12 óráig.

Bontás: a beadástól számított 10 napon belül.
A pályázók a bontástól számított 10 napon belül értesí-

tést kapnak az eredményrõl.
A pályázatnak az ajánlaton túl tartalmaznia kell a pályá-

zó nevét, címét, adószámát, bankszámlaszámát, aláírási
címpéldányát, a bánatpénz befizetését igazoló banki bi-
zonylatát. Magánszemély pályázó esetén szükséges még
személyi igazolvány másolat és a pályázat két tanúval tör-
tént hitelesítése.

A pályázatban egyértelmûen meg kell határozni mind a
nettó, mind pedig a bruttó vételárat. Meg kell jelölni a
pályázatban a fizetés határidejét és az esetleges biztosí-
tékokat.

A pályázati ajánlatban 60 napos ajánlattételi kötöttséget
kell vállalni. Az ajánlati árat készpénzben vagy banki át-
utalással kell megfizetni, beszámításra vonatkozó ajánla-
tokat nem fogadunk el.

A pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent el-
adási kötelezettséget. A felszámoló megfelelõ ajánlat hiá-
nyában dönthet úgy, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítja.

Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános pá-
lyázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándék-
ról nyilatkozatot tesznek.

Az Invest Almanach Kft. (cégjegyzékszáma: [01 09-
561904]; székhely: 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B
II. 17.) mint a Mezõgazdasági Értékesítési Szolgáltató
Szövetkezet (cégjegyzékszáma: [07 02 000729]; szék-
hely: 8049 Iszkaszentgyörgy, Kossuth u. 1.), Fejér Me-
gyei Bíróság 7. Vpk. 07-07-000002/3. számú végzésében
kijelölt vagyonrendezõje

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós ismertté vált vagyontár-
gyát, az „ISZKA” Kereskedelmi és Szolgáltató Központ
Korlátolt Felelõsségû Társaságban meglevõ üzletrészét.

Irányár: 350 000 Ft.
Bánatpénz: a megajánlott vételár 10%-a.
A részletes információ az Invest Almanach Kft., 1024

Budapest, Lövõház u. 16/B II. 17. sz. alatti irodájában,
vagy dr. Zudor Mónika ügyintézõtõl [tel.: 06 (1) 336-0321
vagy 06 (20) 454-3564] kérhetõ, munkanapokon 8–16 óra
között.

A pályázóknak a bánatpénzt készpénzben az Invest Al-
manach Kft. (1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II. 7.) iro-
dája pénztárában letétbe kell helyeznie, vagy a Kereske-
delmi és Hitelbanknál vezetett 10200483-36113842 szá-
mú bankszámlaszámra kell teljesíteni, „ISZKA pályázat”
megjegyzéssel, a befizetésnek meg kell érkeznie a pályá-
zat beadási határidejéig. A kiíró ezzel az összeggel a bá-
natpénz szabályai szerint rendelkezik.

A pályázatot 2 példányban, zárt borítékban „ISZKA pá-
lyázat” felirattal, kell benyújtani az Invest Almanach Kft.
irodájába (1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II. 17.) postai
úton vagy személyesen.

A pályázat beadása: legkésõbb a Cégközlönyben való
megjelenést (2007. szeptember 13.) követõ 15. napon
12 óráig.

Bontás: a beadástól számított 10 napon belül.
A pályázók a bontástól számított 10 napon belül értesí-

tést kapnak az eredményrõl.
A pályázatnak az ajánlaton túl tartalmaznia kell a pályá-

zó nevét, címét, adószámát, bankszámlaszámát, 30 napnál
nem régebbi cégkivonatának és aláírási címpéldányának
eredeti példányát, a bánatpénz befizetését igazoló banki
bizonylatát. Magánszemély pályázó esetén szükséges még
személyiigazolvány-másolat és a pályázat két tanúval tör-
tént hitelesítése.

A pályázatban egyértelmûen meg kell határozni mind a
nettó, mind pedig a bruttó vételárat. Meg kell jelölni a
pályázatban a fizetés határidejét és az esetleges biztosí-
tékokat.

A pályázati ajánlatban 60 napos ajánlattételi kötöttséget
kell vállalni. Az ajánlati árat készpénzben vagy banki át-
utalással kell megfizetni, beszámításra vonatkozó ajánla-
tokat nem fogadunk el.

A pályázati felhívás a vagyonrendezõ számára nem je-
lent eladási kötelezettséget. A vagyonrendezõ megfelelõ
ajánlat hiányában dönthet úgy, hogy a pályázatot ered-
ménytelennek nyilvánítja.

Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános pá-
lyázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándék-
ról nyilatkozatot tesznek.

A CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt.
(cégjegyzékszám: [01 10 045271]; 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A) mint az OROS-CIROK Rehabilitációs Kft.
„f. a.” (Cg.: [04 09 004399]; 5940 Tótkomlós, Makói
u. 2.; felszámolóbiztos: Pálfiné Titl Anett) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti:
Mátraterenye, belterület, 357. hrsz., kivett ipartelep

megnevezésû ingatlant (1/1 tulajdoni hányad, 1 ha
0692 m2 kivett ipartelep, Mátraterenye, Páva tér 1. szám).
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Irányár: 35 000 000 Ft.

Az irányár áfa nélkül értendõ.

A pályázat lebonyolítására a 2000. évi CXXXVII. tör-
vénnyel módosított 1991. évi XLIX. tv. (csõdtörvény) elõ-
írásai az irányadók.

A pályázaton való részvétel feltétele:

– A megvásárolni kívánt vagyontárgy nettó irányára
5%-ának megfelelõ mértékû bánatpénz letétbe helyezése
az adós cég Lakiteleki Takarékszövetkezet kecskeméti ki-
rendeltségénél vezetett 52000049-11019442 sz. bank-
számlájára legkésõbb a pályázat benyújtásának határ-
idejéig.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pá-
lyázó fõbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyontárgy ne-
vesítését, az ajánlott áfamentes vételárat, a bánatpénz befi-
zetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati
tájékoztató térítésmentesen átvehetõ a felszámoló titkár-
ságán.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:

– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-
ménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,

– a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között ártár-
gyalás keretében döntsön az eljárásra vonatkozó csõdtör-
vény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak alapján.

A pályázatok elbírálása során azonos feltételek esetén
elõnyben részesítjük azon pályázót, aki vállalja az azon-
nali készpénzfizetést.

Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban
„OROS-CIROK PÁLYÁZAT” jeligével a felszámolóbiz-
tos 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. szám alatti titkárságán
kell benyújtani, melynek határideje

2007. szeptember 28. péntek 12 óra.

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
Az esetleges ártárgyalásra, a döntés kihirdetésére 2007.
október 8-án 10 órai kezdettel kerül sor, amelynek hely-
színe a felszámolóbiztos Kecskemét, Árpád krt. 4. sz. alatti
irodája.

A csõdtörvény 49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelõen az elõvásárlásra jogosultak e jogukat ezen
idõpontban és helyszínen gyakorolhatják kizárólagosan.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ munkanapokon 9–12 óra között a következõ telefon-
számon: Pálfiné Titl Anett, tel.: 06 (76) 486-606.

A CREDIT PLUSZ Kft. (Cg.: [17 09 001262]; 7100
Szekszárd, Mikes u. 9–11.) mint a STAR-TEL Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [02 09 066620];
7627 Pécs, Torda u. 50.) Baranya Megyei Bíróság 5. Fpk.
02-06-000131/12. felszámolója

nyilvános pályázat

útján megvételre ajánlja fel a felszámolása alatt álló adós
szervezet alább felsorolt ingatlanait:

– Garázs hasznosítású ingatlan (Pécs, Diósi út 61.)
(helyszínen megtekintett állapotban) pályázati ár: bruttó
190 000 Ft/db.

Megjegyzés: (nem a saját területen van) a helyszínen
maradáshoz a terület tulajdonosával meg kell egyezni, el-
lenkezõ esetben el kell szállítani.

Az ingatlanok a felszámolóval történt elõzetesen egyez-
tetett idõpontban megtekinthetõk.

Bánatpénz: a pályázati kiírásban szereplõ pályázati ár
10%-a.

Az elõvásárlásra jogosultak elõvásárlási szándékukat a
pályázat beadási határidején belül írásban bejelenthetik.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a képviseleti jogosultsá-
got, az ajánlott vételárat, a fizetés módját és határidejét
30 napos ajánlati kötöttséggel, valamint a bánatpénz befi-
zetésérõl szóló igazolást vagy nyugtát.

A bánatpénz megfizethetõ – dr. Gácsi Zoltán ügyvéd
(7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11.) 70600126-11079116
számú letéti számlájára, a felszámolás alatt álló társaság
nevének feltüntetése mellett bánatpénz megjelöléssel – át-
utalással.

A pályázatokat az adós szervezet nevének feltüntetésé-
vel, Pályázat megjelölésû, zárt borítékban kell leadni a
Cégközlönyben való megjelenést (2007. szeptember 13.)
követõ 15. nap 16 óráig a CREDIT PLUSZ Kft., 7100
Szekszárd, Mikes u. 9–11. sz. alatti irodájában, személye-
sen vagy levélben oly módon, hogy a fenti idõpontig meg-
érkezzen.

A felszámoló a pályázatokat közjegyzõ jelenlétében
bontja, és ezt követõen értékeli azokat, melynek eredmé-
nyérõl a pályázókat a beadási határidõt követõ 15 napon
belül írásban értesíti.

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot megfe-
lelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa. Ha
több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában
legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, a felszámoló a
pályázók között zártkörû ártárgyalást folytat.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ
Nagy László felszámolótól kapható a 06 (74) 511-211-es
telefonszámon.
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A „TANÁCS-ADÓ” Zrt. (Cg.: [09 10 000162]; 4030
Debrecen, Málna u. 54.) felszámoló szervezet megbízásá-
ból, dr. Vollay Ferenc mint a MULTICON Ingatlanfej-
lesztési Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 730031]; 1136 Budapest,
Visegrádi u. 55.) Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 4. Fpk.
09-04-000587/6. sz. végzésével kijelölt felszámolója

pályázati úton

meghirdeti a kft. tulajdonát képezõ alábbi ingatlanokat:
– Bocskaikert külterületén található, 0137/25. hrsz.-ú,

1 ha 4861 m2 területû ingatlan.
Irányár: 14 861 000 Ft + áfa.
– Bocskaikert külterületén található, 0137/24. hrsz.-ú,

2 ha 8401 m2 területû ingatlan.
Irányár: 28 401 000 Ft + áfa.
– Bocskaikert külterületén található, 0137/28. hrsz.-ú,

5970 m2 területû ingatlan.
Irányár: 5 970 000 Ft + áfa.
– Bocskaikert külterületén található, 0137/30. hrsz.-ú,

5 ha 0233 m2 területû ingatlan.
Irányár: 50 233 000 Ft + áfa.
Az ingatlanok irányára összesen: 99 465 000 Ft + áfa.
A pályázatokat „MULTICON Pályázat” megjelölésû,

zárt borítékban, két példányban kell megküldeni, vagy be-
adni a felszámoló szervezet, 4030 Debrecen, Fokos u. 14.
szám alatti irodájába.

Felszámoló az ingatlanokat elsõsorban egy tételben kí-
vánja értékesíteni.

Az ingatlanok átírásával kapcsolatos valamennyi költ-
ség a vevõt terheli (ügyvéd stb.).

A pályázat beadásának feltétele az irányár 10%-ának
– 11 935 800 Ft-nak – bánatpénzként való befizetése – te-
kintettel arra, hogy a kft. bankszámlával nem rendelkezik
– a felszámoló szervezet ERSTE Bank Rt.-nél vezetett
10609005-00000000-04795272 számú elkülönített szám-
lájára, legkésõbb a pályázat beadásának határidejéig.

A pályázatnak tartalmaznia kell a vételi ajánlaton túl-
menõen az ajánlattevõ nevét, címét, társaság esetében
3 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, az aláírásra jogosult
aláírási címpéldányát, valamint a vételár kifizetésére a biz-
tosítékot, ami lehet elsõ osztályú bankgarancia, illetve
azonnali készpénzfizetés.

A pályázat feltétele továbbá, az esetleges környezeti ká-
rok költségeinek átvállalása, valamint a dolgozók átválla-
lása.

A felszámolóbiztos kéri a pályázókat – az esetleges fél-
reértések elkerülése végett –, hogy vételi ajánlatukat nettó
+ áfa bontásban adják meg.

A felszámolóbiztos felhívja pályázók figyelmét arra,
hogy amennyiben a pályázatot postán küldik, a vételi aján-
latot abban az esetben áll módjában figyelembe venni, ha
az ajánlat legkésõbb a pályázatbontás elõtti nappal megér-
kezik, tekintettel arra, hogy a postabontás 9 óra után tör-
ténik.

A pályázat beérkezésének határideje:

2007. október 1. 8 óra.

A pályázatbontás ideje: 2007. október 1. 9 óra.
A pályázatbontás közjegyzõ jelenlétében történik.
Az elõvásárlásra jogosultak elõvásárlási szándékukat

– jogosultságuk igazolásával – a pályázatbenyújtás határ-
idejéig, írásban nyújthatják be.

A pályázat elnyerése esetén a bánatpénz foglalóvá
válik.

Ha több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozá-
sában legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, a fel-
számoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart,
amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõ-
zõen közli a felekkel.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlatok hiányá-
ban eredménytelenné nyilváníthatja.

A bánatpénz visszautalására a pályázat eredményének
kihirdetését követõ 30 napon belül kerül sor.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást
dr. Vollay Ferenc felszámolóbiztos ad a 06 (52)
411-453-as telefonszámon.

A TÍZEK Felszámoló, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(cégjegyzékszám: [01 09 729062]; 1211 Budapest, Gyep-
sor u. 1.) mint a HORVATKAR Kereskedelmi és Szol-
gáltató Kft. „f. a.” (cégjegyzékszám: [15 09 069752];
4400 Nyíregyháza, Újházsor u. 41.; levelezési cím: 3963
Karcsa, Táncsics M. út 1.) felszámolója, dr. Megay Oktáv
felszámolóbiztos

nyilvános pályázat

útján értékesítésre meghirdeti az alábbi vagyonelemeket:
19 200 000 Ft perköltség-követelés a Pest Megyei Bí-

róság 11.G.20.504/2006./18. sz. nem jogerõs ítélete
alapján 7 500 000 Ft vételi árért.

Az ajánlati feltételeket tartalmazó tájékoztató anyag és
a jelentkezési lap 20 000 Ft + áfa/csomag áron megvásá-
rolható a felszámolónál.

A pályázaton való részvétel feltételei:
– Az írásban benyújtott ajánlat, melynek tartalmaznia

kell a megvásárolni szándékozott tétel(ek) ajánlott vétel-
árát, a fizetés módját, a fizetési feltételekre vonatkozó nyi-
latkozatokat, fedezetigazolást.

– A pályázó fõbb adatait (személyi igazolvány, vagy
30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány).

– A megvásárolni kívánt tétel(ek) irányára 10%-ának
megfelelõ ajánlati biztosíték befizetése a társaság OTP
Bank Nyrt. szerencsi fiókjánál vezetett 11734145-
20018528 számú számlájára, vagy a felszámolónál pénz-
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tári befizetéssel legkésõbb az ajánlatok benyújtása idõ-
pontjáig.

– A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy ajánlatát a be-
adási határidõtõl számított 20 napig fenntartja.

A vételi ajánlatot zárt borítékban, „PÁLYÁZAT” meg-
jelöléssel, írásban, legkésõbb a Cégközlönyben való
megjelenéstõl (2007. szeptember 13.) számított 15. nap
10 óráig kell benyújtania a kijelölt felszámoló székhelyén,
átvételi elismervény ellenében, vagy bizonyított postai fel-
adással.

Az ajánlatok bontása és értékelése a megjelenéstõl szá-
mított 20 napon belül, közjegyzõ elõtt történik. Az értéke-
sítésre meghirdetett vagyon bemutatását elõzetes értesítés
esetén biztosítjuk, arról készült tájékoztató anyag a felszá-
molónál megtekinthetõ. További információt a felszá-
molóbiztostól, dr. Megay Oktávtól lehet kérni a 06 (30)
943-4216-os telefonszámon.

Az ajánlati biztosítékot (bánatpénzt, nem kamatozik)
eredményes pályázat esetén a vételárba beszámítjuk, si-
kertelen pályázók részére a befizetett összeget visszautal-
juk. Az eredményes, de szerzõdést nem kötõ pályázó a bá-
natpénzt elveszti.

A felszámoló felhívja a törvényen és szerzõdésen alapu-
ló elõvásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályáza-
ti feltételekben meghatározott idõpontig jelentsék be,
megjelölve a pontos igényüket. Érvényes pályázat esetén,
a szerzõdési feltételek elfogadásával, a bánatpénz megfi-
zetésével a nyertes pályázó helyébe lép.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló fenntartja
magának a jogot, hogy a postai úton sérülten érkezett borí-
ték esetén, valamint megfelelõ ajánlat hiányában az érté-
kesítést részben vagy egészben eredménytelennek nyilvá-
nítsa.

Kereskedelmi képviseletek megszûnése

A COMAC Maschinenhandel GmbH magyaror-
szági Közvetlen kereskedelmi Képviseletének (Cg.:
[01 12 071901]; székhelye: 1149 Budapest, Nagy Lajos ki-
rály útja 210/A IV: 34.; adószáma: [30021734-1-43]) ala-
pítója 2007. június 30-án elhatározta a kereskedelmi kép-
viselet megszüntetését.

A társaság felhívja az esetleges hitelezõket, hogy a Cég-
közlönyben való közzétételtõl (2007. szeptember 13.) szá-
mított harminc napon belül a képviseletnek jelentsék be
esetleges követeléseiket. Az esetleges ki nem elégített kö-
vetelést a hitelezõk polgári peres eljárásban érvényesít-
hetik.

Bélyegzõk és számlatömbök

érvénytelenítése

A Pannon-P’97 Kft. (2100 Gödöllõ, Egyetem tér 1. 1/B)
alábbi számlatömbjét, hivatalos bélyegzõjét és hivatalos
iratait 2007. szeptember 5-én eltulajdonították.

Az eltulajdonított eszközök:
– a cég hivatalos bélyegzõje,
– a cég 2 db számlatömbje (A/4, A/5),
– aláírási címpéldány,
– cégkivonat,
– társasági szerzõdés,
– üres hivatalos céges papírok.

A cég által hivatalosan kiállított utolsó számla adatai a
következõk:

Számla sorszáma: SC 0848180 (A/5)
Vevõ neve, címe:
Gödöllõi Agrárközpont Közhasznú Társaság,
2100 Gödöllõ, Páter K. út 1.
Adószám: 18671290-2-13.

A cég által hivatalosan kiállított utolsó számla adatai a
következõk:

Számla sorszáma: SC 0494261 (A/4)
Vevõ neve, címe: Verturin Immo AG, 9050 Appenzel,

Weiss Badstrasse 14., Svájc – CH

A bélyegzõ szövege:

”Pannon – P ’97”
Szolgáltató Kft.

2100 Gödöllõ, Egyetem tér 1. 1/B
Adószám: 12255898-2-13

BBRT: 10103836-52740639-00000006

Az eltulajdonított eszközök használata a fenti idõpont-
tól érvénytelen.

A Pier Bt. (2115 Vácszentlászló, Fõ út 46.) alábbi szám-
latömbjét, hivatalos bélyegzõjét és hivatalos iratait 2007.
szeptember 5-én eltulajdonították.

Az eltulajdonított eszközök:
– a cég hivatalos bélyegzõje,
– a cég 1 db számlatömbje (A/4),
– üres hivatalos céges papírok.
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A cég által hivatalosan kiállított utolsó számla adatai a
következõk:

Számla sorszáma: E 0616765 (A/4)
Vevõ neve, címe: OTP Befektetési, Vagyonkezelési, In-

gatlanforgalmazási Zrt., 1066 Budapest, Mozsár u. 8.

A bélyegzõ szövege:

P I E R B T.
Termelõ, Építõip. Ker. és szolgáltatás

2115 Vácszentlászló, Fõ út 46.
Adószám: 24573610-2-13

BBRT: 10103836-52648039-00000009

Az eltulajdonított eszközök használata a fenti idõpont-
tól érvénytelen.

PRAXISJOG ÁTADÁSA

Gyõrtõl 30 km-re nyugatra, Bõsárkányban, 2000 kár-
tyás vegyes praxis eladó. Kifogástalan infrastruktúra, köz-
ponti ügyelet a hét minden napján. 4 szobás szolgálati la-
kás, kettõs garázs tartozik a körzethez.

Betölthetõ 2008. január 1-jétõl.
Tel.: 06 (20) 921-5896.

Jászberényben, felnõtt-háziorvosi praxis sürgõsen
eladó.

Tel.: 06 (30) 262-8251, 06 (30) 262-4661.
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány
elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határoza-
tait, valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit,
különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2007. évre: 22 932 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj egy évre: 22 932 Ft áfával.

fél évre: 11 466 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Miniszterelnöki Hivatal, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közös szer-
kesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (tör-
vények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szak-
tárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támoga-
tások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartal-
maz.

Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.
2007. évi éves elõfizetés díja: 5544 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2772 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szük-
séges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alap-
elátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati
segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifi-
zetõhelyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.

2007. évi éves elõfizetési díj: 22 176 Ft áfával, féléves elõfizetés: 11 088 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

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

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

HU ISSN 0076—2407
07.3149 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

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

In for má ció: te le fon/fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.

HU ISSN 1418–0588
Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.




