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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

109/2007. (IX. 28.) FVM
rendelete

a termésbecslésrõl

Az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl  szóló 1997. évi
CXIV. tör vény 10.  § (2) be kez dés d) pont já ban fog lalt 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.  §

(1) A vár ha tó ter mé s elõ ze tes fel mé ré se ér de ké ben a
búza, az õszi du rum búza, a rozs, az õszi árpa, a ta va szi
árpa, a tri ti ká lé, az õszi ká posz ta rep ce, a zab, a fény mag, a
mag bor só, a szó ja, a rizs, a ku ko ri ca, a bur go nya, a nap ra -
for gó, a cu kor ré pa, a do hány, a vö rös hagy ma, a pa ra di -
csom, a fû szer pap ri ka, a kaj szi ba rack, az alma és a szõ lõ
ter més becs lé sét el kell vé gez ni.

(2) A ter més becs lés a me zõ gaz da sá gi hasz no sí tá sú föld -
te rü let tel ren del ke zõ, me zõ gaz da sá gi te vé keny sé get foly -
ta tó jogi sze mély, vagy jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke -
zõ gaz da sá gi tár sa ság, költ ség ve té si szerv (a továb biak -
ban: gaz dál ko dó szer ve ze tek), valamint a me zõ gaz da sá gi
hasz no sí tá sú föld te rü let tel ren del ke zõ, me zõ gaz da sá gi te -
vé keny sé get foly ta tó ter mé sze tes sze mély, egyé ni vál lal -
ko zó vagy csa lá di gaz dál ko dó (a továb biak ban: egyé ni
gaz dál ko dók) ter me lés re vo nat ko zó ada tai alap ján ké szül.

2.  §

A ter més becs lést
a) a gaz dál ko dó szer ve zet ve ze tõ je ál tal ki je lölt me zõ -

gaz da sá gi szak em ber,

b) az egyé ni gaz dál ko dó föld te rü le té re a Me zõ gaz da sá -
gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti szer vé nek (a továb biak -
ban: MgSzH) fa lu gaz dász mun ka tár sa
vég zi.

3.  §

(1) A ter més becs lés ke re té ben – az e ren de let mel lék le -
té ben meg ha tá ro zott ha tár idõ sze rint – ál la pot mi nõ sí tést,
elõ ze tes, majd vég le ges ter més becs lést kell vé gez ni a föld -
mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz tési mi nisz ter ál tal ki adott,
egy sé ges szer ke zet be fog lalt Je len tõ tömb ben meg ha tá ro -
zot tak ra fi gye lem mel, ame lyet a Me zõ gaz da sá gi Szak -
igaz ga tá si Hi va tal Köz pont ja (a továb biak ban: Köz pont)
küld meg az MgSzH ré szé re. Az MgSzH a Je len tõ töm böt
to váb bít ja a gaz dál ko dó szer ve ze tek, valamint a fa lu gaz -
dá szok ré szé re.

(2) A ter més becs lést vég zõ me zõ gaz da sá gi szak em ber,
valamint a fa lu gaz dász az ál ta la meg ál la pí tott ter me lé si
ada to kat tar tal ma zó ter més becs lést a Je len tõ tömb ben fog -
lalt for ma nyom tat vány sze rint, az ab ban fog lal ta kat figye -
lembe véve meg kül di az MgSzH ré szé re, amely a meg kül -
dött ter me lé si ada to kat a továb biak ban ki zá ró lag sta tisz ti -
kai cél ra hasz nál hat ja fel.

(3) Az MgSzH a be ér ke zett ter més becs lé sek alap ján
me gyei össze sí tést ké szít, ame lyet – az e ren de let mel lék -
le té ben meg ha tá ro zott ha tár idõ sze rint – meg küld a Köz -
pont nak.

(4) A Köz pont a me gyei össze sí té sek rõl or szá gos je len -
tést ké szít és azt – az e ren de let mel lék le té ben meg ha tá ro -
zott ha tár idõ sze rint – meg kül di a Föld mû ve lés ügyi és
Vidék fejlesztési Mi nisz té ri um nak.

4.  §

A ter més becs lés ha tár idõ re tör té nõ szak sze rû el vég zé -
sé ért a 2.  §-ban meg ha tá ro zott, a ter més becs lés el vég zé sé -
vel meg bí zott személyek a felelõsek.

5.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
hatályba.

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 109/2007. (IX. 28.) FVM rendelethez

Határidõ kimutatás az adott évi termésbecsléshez*

Sor-
szám

A becs lés és je len tés
tár gya

A ter més becs lés A ter més becs lés
je len tés és be ér ke zé -

sé nek idõ pont ja
a me gyei MgSzH
Föld mû ve lés ügyi
Igaz ga tó sá gá hoz

A me gyei MgSzH
Föld mû ve lés ügyi

Igaz ga tó sá ga
az MgSzH

Köz pont já hoz

MgSzH Köz pont
az FVM Szak-

igaz ga tá si
Fõ osz tá lyá hoz

neme
el vég zé sé nek

idõ pont ja

 1. ÕSZI ÁRPA
KAJSZI BARACK

elõ ze tes V. 18. V. 22. V. 25. V. 30.

 2. BÚZA, DURUM
BÚZA, ROZS,
TAVASZI ÁRPA
TRITICALE, ÕSZI
KÁPOSZTAREPCE

elõ ze tes V. 25. V. 29. VI. 4. VI. 7.

 3. VÖRÖSHAGYMA
ÕSZI ÁRPA
KAJSZIBARACK

elõ ze tes
vég le ges
vég le ges

VI. 1. VI. 5. VI. 11. VI. 14.

 4. ALMA
BÚZA, DURUM
BÚZA, ROZS,
TRITICALE, ÕSZI
KÁPOSZTAREPCE

elõ ze tes
vég le ges
vég le ges
vég le ges

VI. 11. VI. 13. VI. 18. VI. 21.

 5. TAVASZI ÁRPA
ZAB, FÉNYMAG
MAGBORSÓ

vég le ges VI. 15. VI. 19. VI. 22. VI. 27.

 6. BURGONYA
VÖRÖSHAGYMA

elõ ze tes
vég le ges

VI. 29. VII. 3. VII. 6. VII. 11.

 7. PARADICSOM
SZÕLÕ

elõ ze tes VII. 6. VII. 10. VII. 13. VII. 18.

 8. KUKORICA
NAPRAFORGÓ

elõ ze tes VII. 20. VII. 24. VII. 27. VIII. 1.

 9. RIZS
CUKORRÉPA
DOHÁNY

elõ ze tes VII. 27. VII. 31. VIII. 3. VIII. 8.

10. ALMA
PARADICSOM

vég le ges VIII. 10. VIII. 14. VIII. 17. VIII. 23.

11. BURGONYA
NAPRAFORGÓ

vég le ges VIII. 17. VIII. 21. VIII. 24. VIII. 29.

12. FÛSZERPAPRIKA
RIZS

elõ ze tes
vég le ges

VIII. 24. VIII. 28. VIII. 31. IX. 4.

13. KUKORICA
SZÕLÕ
SZÓJA

vég le ges IX. 3. IX. 5. IX. 7. IX. 12.

14. DOHÁNY vég le ges IX. 7. IX. 11. IX. 14. IX. 19.

15. CUKORRÉPA
FÛSZERPAPRIKA

vég le ges IX. 21. IX. 25. IX. 28. X. 3.

16. BÚZA, ROZS, ÕSZI
ÁRPA, TRITICALE,
ÕSZI
KÁPOSZTAREPCE

õszi ál la pot-
mi nõ sí tés

XII. 3. XII. 5. XII. 7. XII. 13.

17. BÚZA, ROZS, 
ÕSZI ÁRPA,
TRITICALE, 
ÕSZI
KÁPOSZTAREPCE

ta va szi
ál la pot-

mi nõ sí tés
III. 29. IV. 1. IV. 5. IV. 9.

* Ha a ha tár idõ le jár ta mun ka szü ne ti nap ra esik, ak kor a ha tár idõ le jár ta az azt kö ve tõ mun ka nap.



 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
74/2007. (IX. 28.) OGY

határozata

országgyûlési biztos választásáról*

Az Or szág gyû lés

az Alkot mány 32/B. §-ának (4) be kez dé se, valamint
az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sá ról szóló
1993. évi LIX. tör vé ny 2. §-ának (1) be kez dé se és 4. §
(5) bekezdése alapján

dr. Sza bó Má tét

az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lési biz to sá nak

meg vá laszt ja.

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

Po do lák György s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
75/2007. (IX. 28.) OGY

határozata

az Országgyûlés tisztségviselõinek megválasztásáról
szóló 13/2006. (V. 16.) OGY határozat

módosításáról**

Az Or szág gyû lés tiszt ség vi se lõ i nek meg vá lasz tá sá ról
szóló 13/2006. (V. 16.) OGY ha tá ro zat a kö vet ke zõk
szerint módosul:

Az Or szág gyû lés 

dr. Kis Zol tán – ko ráb ban meg üre se dett he lyé re –

 * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. szep tem ber 24-i ülés nap ján
 fogadta el.

** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. szep tem ber 24-i ülés nap ján
 fogadta el.

Gu lyás Jó zse fet

az Or szág gyû lés jegy zõ jé vé

meg vá laszt ja.

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

Po do lák György s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
76/2007. (IX. 28.) OGY

határozata

a „Fogyasztóvédelmi eseti bizottság” létrehozásáról
szóló 12/2007. (III. 7.) OGY határozat módosításáról*

1. A „Fo gyasz tó vé del mi ese ti bi zott ság” lét re ho zá sá ról 
szóló 12/2007. (III. 7.) OGY ha tá ro zat (a to váb bi ak ban:
Ha tá ro zat) 3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3. A Bi zott ság te vé keny sé ge 2008. no vem ber 15-ig
tart. A Bi zott ság mun ká já ról éven te je len tést ké szít, ame -
lyet – elsõ al ka lom mal 2007. ok tó ber 15-ig – az Or szág -
gyû lés elé ter jeszt.”

2. A Ha tá ro zat 4. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„4. A Bi zott ság 14 tag ból áll, az or szág gyû lé si kép vi se -
lõk kö zül a bi zott ság ba 6 ta got az MSZP, 5 ta got a
FIDESZ, 1-1 ta got az SZDSZ, az MDF és a KDNP kép vi -
se lõ cso port ja de le gál. A Bi zott ság el nö két az MSZP,
1-1 al el nö két a FIDESZ, az SZDSZ, az MDF és a KDNP
kép vi se lõ cso port ja je lö li.

Min den kép vi se lõ cso port ré szé rõl 1-1 ta nács ko zá si
jogú szak ér tõ ve het részt a Bi zott ság mun ká já ban.”

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tá lyba,
ezzel egy ide jû leg a Ha tá ro zat 8. pont já ban az „és mûkö -
dése az Or szág gyû lés er rõl szóló ha tá ro za tá ban meg fo gal -
ma zott ha tár idõ ig tart” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

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

Po do lák György s. k., V. Né meth Zsolt 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 24-i ülés nap ján
 fogadta el.
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Az Országgyûlés
77/2007. (IX. 28.) OGY

határozata

a „Kábítószerügyi eseti bizottság” létrehozásáról
szóló 14/2007. (III. 7.) OGY határozat módosításáról*

1. A „Ká bí tó szer ügyi ese ti bi zott ság” lét re ho zá sá ról
szóló 14/2007. (III. 7.) OGY ha tá ro zat (a to váb bi ak ban:
Ha tá ro zat) 3. pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„3. A Bi zott ság te vé keny sé ge 2010. áp ri lis 30. nap já ig
tart. A Bi zott ság mun ká já ról je len tést ké szít, me lyet elsõ
al ka lom mal 2007. ok tó ber 15-ig, majd ezt kö ve tõ en éven te 
az Or szág gyû lés elé ter jeszt.”

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba,
ezzel egy ide jû leg a Ha tá ro zat 8. pont já ban, az „és mû kö -
dé se az Or szág gyû lés er rõl szóló ha tá ro za tá ban meg fo gal -
ma zott ha tár idõ ig tart” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

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

Po do lák György s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
78/2007. (IX. 28.) OGY

határozata

az 1998–2006 közötti költségvetési éveket érintõen,
az Országgyûlés, a Miniszterelnöki Hivatal

és a minisztériumok hatáskörében hozott döntéssel,
államháztartáson kívüli szervezetek részére történt

ingyenes vagyoni juttatásokkal kapcsolatos eljárások
szabályszerûségének kivizsgálására parlamenti

vizsgálóbizottság felállításáról**

A köz élet tisz ta sá ga irán ti fo ko zott igény szük sé ges sé
te szi a je len le gi és a ko ráb bi kor mány za ti cik lu sok ban tör -
tént in gye nes va gyon jut ta tá sok (in gat la nok, költ ség ve té si
tá mo ga tás) kö rül mé nye i nek vizs gá la tát, az eset le ges sza -
bály ta lan sá gok, sza bá lyo zat lan sá gok, a jogi, il le tõ leg po li -
ti kai fe le lõs ség fel tá rá sát, mely vagyon jut ta tá so kat olyan
ál lam ház tar tá son kí vü li szer ve ze tek ré szé re biz to sí tot ták,
ame lyek nem sze re pel nek cím zet ten vagy össze fog la ló né -
ven az éves költ ség ve té si tör vény ben.

 * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. szep tem ber 24-i ülés nap ján
 fogadta el.

** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. szep tem ber 24-i ülés nap ján
 fogadta el.

I. Az Or szág gyû lés vizs gá ló bi zott sá got hoz lét re az
1998–2006 kö zöt ti költ ség ve té si éve ket érin tõ en, az
Ország gyûlés, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és a mi nisz té riu -
mok ha tás kö ré ben ho zott dön tés sel, ál lam ház tar tá son kí -
vü li szer ve ze tek ré szé re tör tént in gye nes va gyo ni jut ta tá -
sok kal (be le ért ve a fel so rolt szer ve ze tek fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány za tai ter hé re nyúj tott költ ség ve té si tá mo ga tá so kat
és az ál lam i tu laj do nú in gat la nok tu laj don ba adá sát is)
kap cso la tos el já rá sok sza bály sze rû sé gé nek ki vizs gá lá sá ra.

II. A vizs gá ló bi zott ság fel ada ta a kö vet ke zõ kér dé sek
meg vá la szo lá sa:

A költ ség ve té si tá mo ga tá sok te kin te té ben:
1. A vizs gá lat tár gyá hoz kap cso ló dó költ ség ve té si

 elõirányzatok fel hasz ná lá sa mennyi ben tük röz te a költ ség -
ve té si tör vényekben, költ ség ve té si fe je ze ti sza bály za tok -
ban meg ha tá ro zott cé lo kat?

2. Ho gyan ala kult a pá lyá za ti és egye di tá mo ga tá sok
ará nya? Ki dön tött er rõl, és mi lyen in do kok alap ján?

3. Ho gyan mû kö dött a pá lyá za ti és az egyé ni tá mo ga tá -
sok ese té ben a dön tés-elõ ké szí tés, a dön tés ho zás? Mi lyen
szin ten, mi lyen sza bá lyo zás alap ján, kik dön töt tek a tá mo -
ga tá sok ról?

4. Mi lyen mér ték ben volt biz to sí tott a dön tés-elõ ké szí -
tés fo lya ma tá ban a tá mo ga tást ké rõk in for má ci ós igé nyé -
nek ki elé gí té se?

5. Mi lyen mér ték ben von ták be az érin tet te ket a dön tés -
ho za tal ba? Mi lyen mér ték ben volt biz to sí tott a fel hasz ná -
lás so rán a nyil vá nos ság, át lát ha tó ság?

6. Mi lyen mér ték ben volt le he tõ ség a dön té si fo lya mat
so rán a ké rel me zõk szá má ra a hi ba ja ví tás ra (hiánypót -
lásra)?

7. Az egyes fe je ze tek az érin tett elõ irány za tok fel hasz -
ná lá sá hoz mi lyen szer ve ze ti-in téz mé nyi hát te ret hoz tak
lét re, az ho gyan mû kö dött, az in téz mény rend szer mennyi -
ben fe lel t meg az elõ ze tes el vá rá sok nak?

8. Mi lyen mér té kû, ará nyú és jel le gû volt a fel hasz ná -
lás so rán a ked vez mé nye zet tek el len õr zé se? Me lyek vol -
tak az el len õr zé sek ti pi kus megállapí tásai, mi lyen lé pé sek
tör tén tek szer zõ dés sze gés ese tén a szer zõ dé sek ben, jog -
sza bá lyok ban meg ha tá ro zott szank ci ók ér vé nye sí té sé re?

Az in gye nes in gat lan át adás vo nat ko zá sá ban:
1. Ho gyan ala kult ki a va gyon jut ta tás jogi kör nye ze te,

mi lyen mér té kû volt a nyil vá nos ság sze re pe az el já rá sok
elõ ké szí té sé ben és bo nyo lí tá sá ban?

2. Mennyi ben volt biz to sí tott a dön té sek elõ ké szí té se
so rán a szak sze rû ség?

3. A dön té sek alap ján tör tént va gyon jut ta tá sok ese té -
ben tör tént-e utó la gos vizs gá lat ar ról, hogy a ked vez mé -
nye zet tek a cél nak meg fele lõen hasz nál ják-e a ré szük re
jut ta tott va gyont? Ha volt ellen õrzés, mi lyen ered ménnyel
és kö vet kez mé nyek kel zá rult?

III. A vizs gá ló bi zott ság a jog sza bá lyok és a Ház sza -
bály elõ írásaira fi gye lem mel maga ha tá roz za meg el já rá si
rend jét és vizs gá la ti mód sze re it.
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IV. A vizs gá ló bi zott ság te vé keny sé gé rõl je len tést ké -
szít, amely nek tar tal maz nia kell:

a) a bi zott ság fel ada tát;
b) a bi zott ság ál tal meg ha tá ro zott el já rá si ren det és

vizs gá la ti mód sze re ket;
c) a bi zott ság tény be li és jogi meg ál la pí tá sa it;
d) annak be mu ta tá sát, hogy meg ál la pí tá sa it mi lyen bi -

zo nyí té kok ra ala pí tot ta;
e) a vizs gá lat ál tal érin tett szerv vagy sze mély ész re vé -

te le it a le foly ta tott vizs gá lat mód sze re i re és megállapítá -
saira vo nat ko zó an;

f) ja vas la tot a szük sé ges in téz ke dé sek re.

V. A vizs gá ló bi zott ság 8 fõ bõl áll. A ta gok ra a kép vi se -
lõ cso por tok ve ze tõi tesz nek aján lást az aláb bi ak sze rint:

Ma gyar Szo ci a lis ta Párt 3
Sza bad De mok ra ták Szö vet sé ge 1
Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Párt 2
Ke resz tény de mok ra ta Nép párt 1
Ma gyar De mok ra ta Fó rum 1

VI. A bi zott ság el nö ké nek, al el nö ké nek és ta gjainak
meg vá lasz tá sá ra a kép vi se lõ cso por tok ve ze tõ i nek ja vas la -
ta alap ján a Ház bi zott ság ter jeszt elõ ja vas la tot az Or szág -
gyû lés nek, amely rõl az vita nél kül ha tá roz. A bi zott ság el -
nö ké re a kor mány pár ti, al el nö ké re az el len zé ki kép vi se lõ -
cso por tok a bi zott sá gi tag ság ra je löl tek kö zül ter jesz te nek
elõ ja vas la tot.

VII. A bi zott ság meg bí za tá sa ki ter jed min den, az
e  határozat II. pont ját érin tõ vizs gá lat ra, és az en nek alap -
ján szük sé ges in téz ke dé sek re vo nat ko zó ja vas lat té tel re.
A bi zott ság a mun ká ja so rán – fi gye lem mel az Alkot mány -
bíró ság 50/2003. (XI. 5.) AB ha tá ro za tá ra – a fel ada tá val
össze füg gés ben meg hall ga tá so kat tart hat, ira to kat kér het
be. Az Alkot mány bíró ság ugyan ezen ha tá ro za tá ban fog -
lal tak figye lembe véte lével a kért ada to kat min den ki kö te -
les a bi zott ság ren del ke zé sé re bo csá ta ni, il le tõ leg kö te les a 
bi zott ság elõtt meg je len ni.

A bi zott ság meg bí za tá sa nem ter jed ki az igaz ság szol -
gál ta tás bár mely – nyo mo za ti, vád eme lé si, valamint bí ró -
sá gi – sza ká ban lévõ ügy re.

VIII. A bi zott ság fel ada ta i nak el lá tá sá hoz szak ér tõ ket
ve het igény be. Mû kö dé sé nek költ sé ge it az Or szág gyû lés
fe de zi költ ség ve té sé bõl.

IX. A bi zott ság meg bí za tá sa fel ada tá nak el vég zé sé ig,
de leg fel jebb a meg ala ku lás tól szá mí tott 90 napig tart.

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

Po do lák György s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
79/2007. (IX. 28.) OGY

határozata

Bencsik János országgyûlési képviselõ
mentelmi ügyében*

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se Ben csik Já nos
or szág gyû lé si kép vi se lõ men tel mi jo gát a Ta ta bá nyai Vá -
ro si Bí ró ság 9.B.558/2007/3. szá mú meg ke re sé sé vel érin -
tett ügy ben nem füg gesz ti fel.

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

Po do lák György s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
80/2007. (IX. 28.) OGY

határozata

dr. Fodor Gábor országgyûlési képviselõ
mentelmi ügyében**

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se dr. Fo dor Gá bor
or szág gyû lé si kép vi se lõ men tel mi jo gát a Pes ti Köz pon ti
Ke rü le ti Bí ró ság 7.B.20.690/2007/7. szá mú meg ke re sé sé -
vel érin tett ügy ben nem füg gesz ti fel.

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

Po do lák György s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
81/2007. (IX. 28.) OGY

határozata

Gyurcsány Ferenc országgyûlési képviselõ
mentelmi ügyében***

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se Gyur csány
 Ferenc or szág gyû lé si kép vi se lõ men tel mi jo gát a Pes ti
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Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság 7.B.24.467/2007/6. szá mú
meg ke re sé sé vel érin tett ügyben nem függeszti fel.

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

Po do lák György s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
82/2007. (IX. 28.) OGY

határozata

dr. Juhászné Lévai Katalin országgyûlési képviselõ
mentelmi ügyében*

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se dr. Ju hász né
 Lévai Ka ta lin or szág gyû lé si kép vi se lõ men tel mi jo gát a
Leg fõbb Ügyész KF.27/2006/29-I. szá mú meg ke re sé sé vel 
érin tett ügyben nem függeszti fel.

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

Po do lák György s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
83/2007. (IX. 28.) OGY

határozata

dr. Kupper András országgyûlési képviselõ
mentelmi ügyében**

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se dr. Kup per
 András or szág gyû lé si kép vi se lõ men tel mi jo gát a Bu dai
Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság 14.B.XI.2226/2205/12. szá mú
meg ke re sé sé vel érin tett ügyben nem függeszti fel.

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

Po do lák György s. k., V. Né meth Zsolt 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 24-i ülés nap ján
 fogadta el.

** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. szep tem ber 24-i ülés nap ján
 fogadta el.

Az Alkot mány bíró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
56/2007. (IX. 28.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkot mány bíró ság fo lya mat ban lévõ ügyek ben al -
kal ma zan dó jog sza bály alkot mány elle nességének meg ál -
la pí tá sá ra irá nyuló bí rói kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Alkot mány bíró ság meg ál la pít ja, hogy a ter mõ -
föld re vo nat ko zó elõ vá sár lá si és elõ ha szon bér le ti jog gya -
kor lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 16/2002. (II. 18.)
Korm. ren de let 1.  § (3) be kez dé se alkot mány elle nes, ezért
azt 2008. már ci us 31. nap já val meg sem mi sí ti.

2. Az Alkot mány bíró ság meg ál la pít ja, hogy a ter mõ -
föld re vo nat ko zó elõ vá sár lá si és elõ ha szon bér le ti jog gya -
kor lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 16/2002. (II. 18.)
Korm. ren de let 1.  § (3) be kez dé se a So mogy Me gyei Bí ró -
ság elõtt 13.K.20.028/2005. szám alatt fo lya mat ban lévõ
ügy ben nem al kal maz ha tó.

Az Alkot mány bíró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

Az in dít vá nyo zó bíró az elõt te fo lya mat ban lévõ el já rás
fel füg gesz té se mel lett kez de mé nyez te a ter mõ föld re vo -
nat ko zó elõ vá sár lá si és elõ ha szon bér le ti jog gya kor lá sá -
nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 16/2002. (II. 18.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: Korm. r.) 1.  § (3) be kez dé se
alkot mány elle nessége meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét.

A ki fo gás olt elõ írás ér tel mé ben a ter mõ föld (és ta nya)
elõ vá sár lá si jo gá nak jo go sult já val a vé te li aján la tot hir det -
mény út ján kell kö zöl ni. Az in dít vá nyo zó sze rint ez a ren -
del ke zés az Alkot mány 35.  § (2) be kez dé sé be üt kö zik,
ugyan is el len té tes a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló
1959. évi IV. tör vénnyel (a továb biak ban: Ptk.), amely ki -
mond ja, hogy az in gat lan adás vé te lé nek ér vé nyes sé gé hez
a szer zõ dés írás ba fog la lá sa szük sé ges és az ak kor ha tá -
lyos, ha a má sik fél hez meg ér ke zik. Az Alkot mány 13.  §
(1) be kez dé sé ben fog lalt, a tu laj don hoz való jog sé rel mét
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is je len ti – az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint – a köz lés
ezen mód ja, mi vel „az ese tek több sé gé ben nem biz to sít ja,
hogy az elõ vá sár lás ra jo go sult tu laj do nos társ ér te sül jön ar -
ról a szer zõ dés rõl, amely jo gát, jo gos ér de két érin ti”. Ami
„azért kü lö nö sen je len tõs, mert a tu laj do nos tár sak nak a
jog sza bá lyon ala pu ló elõ vá sár lá si joga – lé nye gét te kint -
ve – nem más mint a tu laj don hoz való jog nak az egyik
rész jo go sít vá nya”. Az in dít vá nyo zó hi vat ko zott az in gat -
lan-nyil ván tar tás ról  szóló 1997. évi CXLI. tör vény vég re -
haj tá sá ról  szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM ren de let re,
amely a vé te li aján lat köz lé sé nek iga zo lá sá ra a tér ti ve -
vényt és az át vé te li el is mer vényt je lö li meg, valamint az
e kér dés ben ki ala kult bí rói gya kor lat ra, a Leg fel sõbb Bí ró -
ság Pol gá ri Kol lé gi u má nak 9. szá mú ál lás fog la lá sá ra. Az
in dít vá nyo zó ki fej tet te, hogy az Alkot mány 2.  § (1) be kez -
dé sé bõl kö vet ke zõ jog biz ton ság el vé nek a sé rel mét okoz -
za a „tu do más szer zés ga ran tált sá gá nak” hi á nya, amit az
Alkot mány bíró ság a 38/2002. (XI. 25.) AB ha tá ro za tá ban
(ABH 2002, 266.) alkot mány elle nesnek ítélt.

Az Alkot mány bíró ság be sze rez te a föld mû ve lés ügyi és
vi dék fej lesz té si mi nisz ter vé le mé nyét.

II.

1. Az Alkot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti -

kus jog ál lam.”
„13.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a tu laj don -

hoz való jo got.”
„35.  § (2) A Kor mány a maga fel adat kör ében ren de le te -

ket bo csát ki, és ha tá ro za to kat hoz. Eze ket a miniszter -
elnök írja alá. A Kor mány ren de le te és ha tá ro za ta tör -
vénnyel nem le het el len té tes. A Kor mány ren de le te it a
 hivatalos lap ban ki kell hir det ni.”

2. A Korm. r. tá ma dott ren del ke zé se:
„1.  § (3) Az aján lat köz lé se az in gat lan fek vé se sze rint

ille té kes te le pü lé si ön kor mány zat (a fõ vá ros ban a fõ vá ro si
ke rü le ti ön kor mány zat) pol gár mes te ri hi va ta la, illetve a
kör jegy zõ ség (a továb biak ban együtt: pol gár mes te ri hi va -
tal) hir de tõ táb lá já ra való ki füg gesz tés sel, igaz ga tá si szol -
gál ta tá si díj el le né ben tör té nik.”

III.

Az in dít vány meg ala po zott.

1. Az Alkot mány bíró ság szá mos ha tá ro za tá ban fog lal -
ko zott a tör vények vég re haj tá sá ra szol gá ló ren de let al ko tá -
si jog gal. Az Alkot mány bíró ság már a mû kö dé sé nek kez -
de tén ki fej tet te, hogy a „vég re haj tás so rán ho zott sza bá -
lyok a fo gal ma kat ki tölt he tik, (...) de a tör vény ál tal meg -
fo gal ma zott ren del ke zé se ket nem szû kít he tik” [17/1990.
(VII. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 173, 176.]. „A vég re -
haj tá si jog sza bá lyok – az alap sza bály ke re tei kö zött – el sõ -

sor ban olyan rész le tes sza bá lyo kat ál la pí ta nak meg, ame -
lyek elõ se gí tik az alap sza bály ren del ke zé se i nek a gya kor -
la ti meg va ló su lá sát, ér tel me zik az alap sza bály ban hasz nált 
fo gal ma kat. A fel ha tal ma zás ke re te i nek túl lé pé se – a jog -
for rá si hi e rar chia rend jé nek meg sér té sén ke resz tül – alkot -
mány elle nességet ered mé nyez” [19/1993. (III. 27.) AB ha -
tá ro zat, ABH 1993, 431, 432–433.; 47/2003. (X. 27.) AB
ha tá ro zat, ABH 2003, 525, 545.]. Az Alkot mány bíró ság a
Kor mány ren de let al ko tá si jo gá val össze füg gés ben ál ta lá -
nos ér vénnyel rög zí tet te azt is, „hogy a ren de let al ko tá si
jog kor lát ja – a tör vény ben ta xa tí ve meg ha tá ro zott ese te -
ket nem szá mít va – az Alkot mány 35.  § (2) be kez dé se”
[26/2002. (VI. 21.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 534, 537.;
45/1996. (X. 22.) AB ha tá ro zat, ABH 1996, 320, 321.].

2. A ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény (a továb -
biak ban: Tft.) fel ha tal maz ta a Kor mányt, hogy a ter mõ -
föld re vo nat ko zó elõ vá sár lá si és elõ ha szon bér le ti jog gya -
kor lá sá nak rész le tes sza bá lya it ren de let ben ál la pít sa meg
[90.  § (1) be kez dés e) pont]. Az Alkot mány bíró ság ezért az 
in dít vány alap ján azt vizs gál ta, hogy a tá ma dott ren del ke -
zés a fel ha tal ma zás ke re tei kö zött ma radt-e, to váb bá, hogy
annak tar tal ma nem el len té tes-e tör vényi elõ írással.

Az elõ vá sár lá si jog és annak gya kor lá sa ál ta lá nos sza -
bá lya it a Ptk. tar tal maz za (373.  §). A Ptk. ren del ke zé se it
mind a szer zõ dé ses, mind a jog sza bá lyon ala pu ló elõ vá sár -
lá si jog ra al kal maz ni kell [373.  § (6) be kez dés]. Az elõ vá -
sár lá si jog ér vé nye sü lé sét biz to sí tó ren del ke zés, hogy az
el adó nak az ál ta la el fo ga dott aján la tot az elõ vá sár lás ra jo -
go sult tak kal kö zöl nie kell. A Ptk. fõ sza bály sze rint az in -
gat lan ra – be le ért ve a ter mõ föl det és a ta nyát is – fenn ál ló
elõ vá sár lá si jog jo go sult ja szá má ra az aján lat írás ban tör té -
nõ meg kül dé sét írja elõ [373.  § (1) be kez dés, 365.  § (3) be -
kez dés]. Az írá sos nyi lat ko zat ha tá lyos sá gá hoz az is szük -
sé ges, hogy az a má sik fél hez meg ér kez zék [214.  § (1) be -
kez dés]. Az el adó az aján lat köz lé se alól csak ak kor men -
te sül, ha az ér te sí tés a jo go sult tar tóz ko dá si he lye vagy
más kö rül mé nyei  miatt rend kí vü li ne héz ség gel vagy szá -
mot te võ ké se de lem mel jár na [373.  § (1) be kez dés]. Ez
utób bi ren del ke zés ér tel mé ben is csu pán az érin tet tek te -
kin te té ben mel lõz he tõ az aján lat meg kül dé se (a ki ala kult
gya kor lat ról lásd Leg fel sõbb Bí ró ság PK 9. szá mú ál lás -
fog la lá sát).

A Ptk.-hoz ké pest spe ci á lis sza bá lyo kat ál la pít meg a
Tft., amely a ter mõ föld és ta nya te kin te té ben – tör vény el -
té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – to váb bi elõ vá sár lá si jo go -
kat ál la pít meg és meg ha tá roz za a jog gya kor lás sor rend jét
(10.  §), valamint fel ha tal maz za a Kor mányt a ter mõ föld re
vo nat ko zó elõ vá sár lá si és elõ ha szon bér le ti jog gya kor lá sa
rész le tes sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ra [90.  § (1) be kez dés
e) pont].

A jog al ko tó a Korm. r.-et – pre am bu lu ma sze rint is –
a Tft. 90.  § (1) be kez dé sé nek e) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján al kot ta meg. Az in dít vá nyo zó ál tal kifogá -
solt ren del ke zés a Tft. és a Ptk. alap ján a ter mõ föld re és ta -
nyá ra fenn ál ló elõ vá sár lá si jog ese te i ben [Korm. r. 1.  §
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(1) be kez dés] az aján lat köz lé sé nek mód ja ként ál ta lá nos
ér vénnyel hir det mé nyi ki füg gesz tést ír elõ.

Az Alkot mány bíró ság meg ál la pí tot ta: sem a Ptk., sem a
Tft. nem adott fel ha tal ma zást a Kor mány nak arra, hogy a
Ptk. alap ján fenn ál ló elõ vá sár lá si jog ese te i re is kiterje -
dõen sza bá lyoz za az elõ vá sár lá si jo gok jo go sult ja i nak
– ki zá ró lag hir det mé nyi úton tör té nõ – ér te sí té sét. Az
Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint ab ban az eset ben, ha 
a tör vény pon to san meg je lölt tárgy kö rök to váb bi sza bá -
lyo zá sá ra ha tal maz za fel a Kor mányt, ak kor kö te les a fel -
ha tal ma zás ke re tei kö zött ma rad ni [lásd 9/2003. (IV. 3.)
AB ha tá ro zat, ABH 2003, 89, 113–114.]. Az Alkot mány -
bíró ság sze rint a Korm. r. tá ma dott sza bá lya az zal, hogy a
Ptk. alap ján fenn ál ló elõ vá sár lá si jo gok ese te i ben új ren -
del ke zést ál la pít meg az aján lat köz lé se ként ki zá ró la go san
hir det mé nyi köz zé té tel elõ írásával, túl megy a vég re haj tá si
jog sza bály szá má ra biz to sí tott ke re te ken, ezért a Tft.-ben
meg ál la pí tott elõ vá sár lá si jo gok vo nat ko zá sá ban – a jo go -
sul tak nagy szá ma és tar tóz ko dá si he lyé nek is me ret len sé -
ge  miatt – éssze rû nek te kint he tõ sza bá lyo zás el le né re is,
for mai ok ból alkot mány elle nes.

„A ma gyar jog for rá si rend szer ben – a jog for rá si hi e rar -
chia el vé nek meg fele lõen – az egy szer már tör vény ben
sza bá lyo zott jog vi szo nyok át ala kí tá sa, meg vál toz ta tá sa
(...) csak tör vénnyel tör tén het” [53/2001. (XI. 29.) AB ha -
tá ro zat, ABH 2001, 414.]. Mi vel a ki fo gás olt ren del ke zés
a Ptk. ha tá lya alá tar to zó ese tek te kin te té ben el tér az aján -
lat köz lé sé re vo nat ko zó, a Ptk. fen ti ek ben is mer te tett elõ -
írásaitól, ezért – tar tal mát te kint ve is – az Alkot mány 35.  §
(2) be kez dé sé be üt kö zik.

Mind ezek alap ján az Alkot mány bíró ság Korm. r. 1.  §
(3) be kez dé sét alkot mány elle nesnek mi nõ sí tet te és meg -
sem mi sí tet te. Mi vel az Alkot mány bíró ság sze rint a ren del -
ke zés azon na li ha tá lyú meg sem mi sí té se jog bi zony ta lan sá -

got okoz na, ezért az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi
XXXII. tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 43.  § (4) be kez -
dé se alap ján pro fu tu ro sem mi sí tet te meg, kel lõ idõt biz to -
sít va ezzel a jog al ko tó nak is arra, hogy a Tft. ál tal adott fel -
ha tal ma zás ke re tei kö zött ma rad va al kot má nyos sza bá lyo -
zást al kos son. Az Alkot mány bíró ság ugyan ak kor az in dít -
vá nyo zó kü lö nö sen fon tos, mél tá nyol ha tó ér de ké re te kin -
tet tel meg ál la pí tot ta, hogy az alkot mány elle nes ren del ke -
zés az ügyé ben nem al kal maz ha tó.

3. Az Alkot mány bíró ság a Korm. r. 1.  § (3) be kez dé sé -
nek alkot mány elle nességét az Alkot mány 35.  § (2) be kez -
dé sé nek sé rel me  miatt meg ál la pí tot ta, ezért az Alkot mány
2.  § (1) be kez dé se és a 13.  § (1) be kez dé se ál lí tott sé rel mé -
nek vizs gá la tát az ed di gi gya kor la tát kö vet ve [31/1991.
(VI. 5.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 133., 136.; 27/1993.
(IV. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 444., 451.; 44/1995.
(VI. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1995, 203., 205.; 4/1996.
(II. 23.) AB ha tá ro zat, ABH 1996, 37., 44.; 61/1997.
(XI. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 361., 364.; 29/2000.
(X. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 193., 200.; 21/2001.
(VI. 21.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 231., 236.] mel lõz te.

A ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te le az
Abtv. 41.  §-án ala pul.

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
elõ adó alkot mány bíró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 394/B/2005.
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Személyi rész

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító
tárca nélküli miniszter

pályázatot hirdet
a Miniszterelnöki Hivatal Nemzetbiztonsági Iroda

vezetésére

A Miniszterelnöki Hivatal a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.)
10. §-a alapján pályázatot hirdet az alábbiak szerint.

1. A betöltendõ munkakör, vezetõi megbízás vagy kine-
vezés esetén a vezetett szervezeti egység megnevezése:

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca
nélküli miniszter irányítása alatt mûködõ Nemzetbiztonsá-
gi Iroda, irodavezetõ (fõosztályvezetõ).

2. Az ellátandó feladatok ismertetése:
A Nemzetbiztonsági Iroda vezetõje:
– elõkészíti a miniszter tevékenységével, az Országgyû-

lés és a Kormány mûködésével kapcsolatos feladatok vég-
rehajtását;

– irányítja a Nemzetbiztonsági Iroda munkáját, felelõs
az irodára háruló feladatok végrehajtásáért;

– meghatározza (a jogszabályok és az állami irányítás
egyéb jogi eszközeinek keretei között) az iroda mûködésé-
nek szabályait.

3. A munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyeré-
séhez jogszabályban elõírt és egyéb szükséges valamennyi
feltétel:

– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi végzettség,
– vezetõi gyakorlat,
– „C” típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés.
Elõnyt jelent:
– nemzetbiztonsági szolgálatoknál szerzett gyakorlat.

4. Az illetményre és az egyéb juttatásra vonatkozó tájé-
koztatás:

Az illetményre a Ktv. rendelkezései az irányadók,
egyéb juttatások körében a munkáltató – a Ktv.-ben, illet-

ve a Szociális Szabályzatában foglaltak szerint – helyi
közlekedési bérletet, étkezési hozzájárulást, ruházati- és
utazási költségtérítést, lakásbérleti támogatást és üdülési
hozzájárulást biztosít.

5. A pályázat benyújtásának feltételei:
A pályázatot postai úton a Miniszterelnöki Hivatal

Munkaügyi, Jogi és Biztonsági fõosztály 1357 Budapest,
Pf. 2 címére kell benyújtani. A csatolandó anyagok nélküli
pályázatot az allaspalyazatok@meh.hu email címre is meg
kell küldeni.

6. A pályázathoz csatolandó iratok felsorolása:
– a pályázó szakmai önéletrajza, a referenciát adó sze-

mélyek megjelölésével,
– iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló doku-

mentumok fénymásolata,
– 1 db arcfénykép,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

vány.

7. A pályázat benyújtásának határideje:

2007. október 14.

8. A pályázat elbírálásának határideje: 2007. októ-
ber 19.

9. Az állás betöltésének idõpontja: 2007. október 22.

10. A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának
módjára vonatkozó tájékoztatás:

Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a ki-
nevezésre jogosult választja ki. A pályázatok értékelésére
a kinevezési jogkör gyakorlójának döntése alapján leg-
alább háromtagú elõkészítõ bizottság hozható létre. A
döntésrõl a pályázókat legkésõbb 8 napon belül írásban ér-
tesítjük. A pályázati kiírással kapcsolatosan további infor-
máció a 06 (1) 441-3395-ös telefonszámon, illetve az al-
laspalyazatok@meh.hu email címen kérhetõ.

Budapest, 2007. szeptember 25.

Dr. Szilvásy György
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyûlése

(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)
pályázatot hirdet

az Egészségügyi, Szociális és Bölcsõdei Igazgatóság
(4400 Nyíregyháza, Pacsirta u. 29–35.)

intézményvezetõi álláshelyének betöltésére

Az intézmény tevékenységi köre:
– ápolást-gondozást nyújtó intézmény (idõsek otthona)

mûködtetése,
– bölcsõdés korú gyermekek elhelyezése, szakszerû

gondozása,
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás,
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet,
– a felnõttfogorvosi alapellátás,
– az iskolafogászat,
– a fogorvosi ügyelet,
– a területi védõnõi ellátás,
– az iskola-védõnõi ellátás,
– az iskola-egészségügyi ellátás,
– a foglalkozás-egészségügyi alapellátás biztosítása,
– a hajléktalanok háziorvosi ellátása.

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

te, illetve a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mel-
léklete szerinti felsõfokú szakirányú szakképzettség,

– 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, szociális, vagy gyermekvédelmi terüle-

ten szerzett vezetõi gyakorlat,
– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egész-

ségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon
szerzett képesítés,

– szociális szakvizsga,
– orvosi diploma.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– a képesítést igazoló okirat(ok) másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szak-

mai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– kötelezettségvállalási nyilatkozatot arra vonatkozóan,

hogy amennyiben a pályázó nem rendelkezik szociális
szakvizsgával, vállalja annak – a kinevezés adásától szá-
mított – két éven belül történõ megszerzését,

– nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz,
hogy pályázati anyagát Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Szociális, Egészségügyi, Lakásügyi
és Idõsügyi Bizottsága, valamint közgyûlése megismerje
és abba betekintsen.

A megbízás idõtartama: 5 év.
Az álláshely betölthetõ: 2007. november 1. napjától.
Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, vala-
mint a gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról
szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben, illetve a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény egészségügyi ágazatban történõ végrehajtásáról
szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak
szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Köz-
lönyben, az Oktatási Közlönyben, az Egészségügyi Köz-
lönyben, valamint a Hivatalos Értesítõben történõ legké-
sõbbi megjelenést követõ 15. nap.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot
zárt borítékban „Egészségügyi, Szociális és Bölcsõdei
Igazgatóság intézményvezetõi pályázat” megjelöléssel
személyesen vagy postai úton kell benyújtani Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivata-
lánál Csabai Lászlóné polgármester részére (4400 Nyír-
egyháza, Kossuth tér 1.).

A pályázat elbírálásának határideje: a közgyûlésnek a
pályázat benyújtási határidejét követõ következõ ülésén.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás kérhe-
tõ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Szociális Irodáján a (42) 524-588-as telefonszámon.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat
(5700 Gyula, Petõfi tér 3.)

pályázatot hirdet
Humán Szolgáltató Központ
(5700 Gyula, Külterület 4.)

intézményvezetõi álláshelyének betöltésére

Az intézmény tevékenységi köre:
– étkeztetés,
– házi segítségnyújtás,
– szenvedélybetegek közösségi ellátása,
– fogyatékosok nappali ellátása,
– pszichiátriai betegek nappali ellátása,
– szociális foglalkoztatás.
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Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékle-

tében elõírt szakirányú végzettség,
– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú

szakmai képesítést igénylõ, a szociális területen szerzett
szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:
– szociális szakvizsga,
– vezetõi gyakorlat,
– szociális alapszolgáltatások terén szerzett tapasztalat.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a képesítést igazoló okiratok hiteles másolatát,
– szakmai gyakorlat igazolását,
– a személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkoza-

tot, továbbá nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot elbíráló
üléseken a pályázó kívánja-e zárt ülés elrendelését.

A megbízás idõtartama: 5 év.
Az álláshely betölthetõ: 2008. január 1. napjától.
Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. törvény alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Köz-

lönyben és a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenéstõl
számított 30. nap.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke részére kell be-
nyújtani (Polgármesteri Hivatal 5700 Gyula, Petõfi tér 3.).
A borítékra kérjük ráírni: „Humán Szolgáltató Központ in-
tézményvezetõi pályázat”.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat lejártát
követõ Cigány Kisebbségi Önkormányzati ülés.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ kérhetõ
a fenti címen, illetve a 06 (70) 383-6190-es telefonszámon.

Ura–Csengerújfalu Község Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
körjegyzõi munkakör betöltésére

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

tori képesítés,
– 10 év közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, jogi vagy

közigazgatási szakvizsga.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, eddigi munkakörei-

nek tevékenységének leírását,
– harminc napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– a körjegyzõi munkakörök ellátásával kapcsolatos

szakmai vezetési elképzeléseket.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. szerint.

Elõnyt élvez, aki jogi szakvizsgával rendelkezik.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben történõ közzétételtõl számított 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje:
– a pályázati határidõ lejártát követõ 30 napon belül, a

legközelebbi testületi ülésen.
– Az állás 2008. január 1-jétõl tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának helye: Ura Község Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala, 4763 Ura, Kossuth út 43.

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani.

A Magyar Vasúti Hivatal
pályázatot hirdet

a Vasúti közlekedési monitoring fõosztály
fõosztály-vezetõi feladatkörének

köztisztviselõi kinevezéssel és határozatlan idejû
vezetõi megbízással történõ betöltésére

Feladat: a vonatkozó jogszabályok, valamint a Magyar
Vasúti Hivatal Szervezeti és mûködési szabályzatának
elõírásai, és a Hivatal elnökének utasításai figyelembevé-
telével szervezi, irányítja és ellenõrzi a vezetése alatt álló
Vasúti közlekedési monitoring fõosztály munkáját, illetve
ellátja a személyes hatáskörébe tartozó feladatokat.

Illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) sza-
bályai szerint.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen

elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség (fõiskolai és/vagy egye-

temi diploma),
– legalább 3 éves vezetõi tapasztalat.
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Elõnyt jelent:
– tudományos fokozat,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegen nyelv középszintû ismerete (nyelvvizsga-bi-

zonyítvánnyal igazolt),
– további szakirányú másoddiploma,
– információs rendszerek kiépítésében vagy mûködte-

tésében szerzett tapasztalat,
– közigazgatási gyakorlat, vagy vasúti társaságnál

szerzett gyakorlat.

A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz;
– a megpályázott munkakörrel kapcsolatos szakmai

program;
– a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a

pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben
dolgozik, az errõl szóló igazolás);

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

A fõosztály-vezetõi megbízás vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettséggel és nemzetbiztonsági ellenõrzés lefolyta-
tásával jár.

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történõ meg-
jelenést (2007. szeptember 3.) követõ 30. nap.

A pályázatot a Magyar Vasúti Hivatal elnökének címez-
ve a Magyar Vasúti Hivatal címére (1088 Budapest,
Múzeum u. 11.) 3 példányban kell benyújtani, feltüntetve
a borítékon, hogy „Pályázat”.

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

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 15. nap.

Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

Pécel Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki

aljegyzõi állás betöltésére

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

tori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 2 év közigazgatási gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.

A pályázathoz csatolandó:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– az iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány köz-

jegyzõ által hitelesített másolata,
– szakmai önéletrajz,
– a munkakör ellátására vonatkozó elképzelés.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a többéves vezetõi
gyakorlat.

Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.

A pályázatok benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. szeptember 3.) számí-
tott 30. nap.

A pályázatok elbírálásának határideje: a képviselõ-tes-
tület a pályázat benyújtására elõírt határidõt követõ rendes
ülésén dönt.

A munkakör a pozitív képviselõ-testületi döntést köve-
tõen azonnal betölthetõ.

A pályázatokat Pécel város jegyzõje címére (Polgár-
mesteri Hivatal, 2119 Pécel, Kossuth tér 1.) kell benyújta-
ni. További felvilágosítás is itt kérhetõ, telefon: 06 (28)
452-751, 452-752.

Lajosmizse Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

intézményvezetõi álláshelyének betöltésére

Az intézmény tevékenységei
I. Egészségügyi szolgáltatások:
1. Egészségügyi alapellátás: a) körzeti védõnõi szolgá-

lat, b) szájhigiénia, c) háziorvosi ügyeleti ellátás (központi
ügyeleti formában a mentõszolgálattal együttmûködve).

2. Járóbeteg-szakellátások: a) reumatológia szakrende-
lés, b) fizioterápia és gyógytorna, c) szemészet, d) nõgyó-
gyászat.

3. Diagnosztikai tevékenység: J0-ás laboratórium (min-
tavételi hely).

II. Szociális alapellátások:
1. Gondozási központ a) étkeztetés, b) házi segítség-

nyújtás, c) idõsek klubja, d) jelzõrendszeres házi segítség-
nyújtás.

2. Családsegítõ szolgáltatás.

III. Gyermekjóléti szolgáltatás
Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete

vagy a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete
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vagy a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet szerinti szakirányú
végzettség,

– legalább öt év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú
szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális
ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás terüle-
tén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat és az
intézményben fennálló határozatlan idõre szóló kinevezés,
illetõleg a vezetõi megbízással egyidejûleg felsõfokú vég-
zettségû vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ mun-
kakörben történõ határozatlan idõre szóló kinevezés.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-

ványát,
– a végzettségeket igazoló oklevelek hitelesített máso-

latát,
– a pályázó szakmai életrajzát,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szak-

mai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel,
– korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolást,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyag-

ban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

– a pályázó nyilatkozatát arról, amely szerint a gyerme-
kek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásáról szóló
1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pá-
lyázat elbírálásakor a nyílt ülés megtartásához
hozzájárul-e.

A megbízás idõtartama: 5 év.
A megbízás kezdõ napja: 2008. április 1.
A megbízás megszûnésének napja: 2013. március 31.

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény alapján.

Vezetõi pótlék: a pótlékalap 250%-a.

A pályázatok benyújtási határideje: a Szociális Köz-
lönyben, az Oktatási Közlönyben, az Egészségügyi Köz-
lönyben, valamint a Hivatalos Értesítõben történõ, az
utolsó megjelenést követõ 30. nap.

A pályázatok benyújtásának helye: a pályázatokat La-
josmizse város polgármesteréhez (6050 Lajosmizse, Vá-
rosház tér 1.) kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tási határidejét követõ 60 napon belül.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni Basky András
polgármesternél lehet a (76) 457-575-ös telefonszámon.

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalának elnöke

pályázatot hirdet
a Hatósági és Felügyeleti fõosztály Személyiadat-

és Lakcím-nyilvántartási osztálya adatszolgáltatási
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 fõosztály Sze-
mélyiadat- és Lakcím-nyilvántartási osztályának adatszol-
gáltatási 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 84. pontjában az
ügyintézõ I-es besorolási osztályra vonatkozóan megjelölt
felsõfokú állami iskolai végzettségek valamelyikének
megléte,

– OKJ szerinti: nyilvántartási és okmányügyintézõ,
vagy

– számítástechnikai szakképesítés.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga megléte,
– népesség-nyilvántartási vagy okmány-ügyintézõi te-

rületen szerzett tapasztalat.

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 eredményezõ

körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezése idõ-
pontjáig megszünteti, a Ktv. 22/A. § (8) bekezdésében elõ-
írt vagyonnyilatkozati kötelezettségének eleget tesz,

– kinevezést megelõzõ egészségügyi alkalmasságát iga-
zoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti magát,

– a pályázatát az elbírálásban részt vevõ személyek
megismerjék.

A Személyiadat- és Lakcím-nyilvántartási osztály adat-
szolgáltatási ügyintézõjének feladatkörét képezi:

– a hivatal jogosultsági és adatszolgáltatási nyilvántar-
tását érintõ kérelmek, illetve megkeresések ügyintézése;
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– a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történõ
adatszolgáltatási kérelmek elbírálása, a döntések kiadmá-
nyozásra történõ elõkészítése;

– értesítési és személyes kapcsolatfelvételi kérelmek el-
bírálása, a döntések kiadmányozásra történõ elõkészítése;

– az adatszolgáltatási ügyekben elõterjesztett költség-
mentesség iránti kérelmek elbírálása, döntések kiadmá-
nyozásra történõ elõkészítése;

– bel- és külföldi jogsegélykérelmek elbírálása, a dönté-
sek kiadmányozásra történõ elõkészítése;

– saját nyilvántartott adatról szóló tájékoztatások és iga-
zolások kiállítása;

– tájékoztatás nyújtása az érdeklõdõ ügyfelek számára.

A foglalkoztatás körülményei, illetmény és juttatások:
Az adatszolgáltatási ügyintézõ jogállására, illetményére

és juttatásaira a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. tv. (Ktv.), valamint a Közigazgatási és Elektro-
nikus 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 9.

A pályázatot kísérõ levélben kérjük feltüntetni: „Sze-
mélyiadat- és Lakcím-nyilvántartási osztály adatszolgálta-
tási 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. októ-
ber 24.

Az állás betöltésének várható idõpontja legkorábban: a
pályázat elbírálását követõen azonnal.

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

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalának elnöke

pályázatot hirdet
a Bûnügyi Nyilvántartó Hatóság Hatósági

és Koordinációs osztálya jogász/igazgatásszervezõ
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 Bûnügyi Nyilvántartó Hatóság Ható-
sági és Koordinációs osztálya jogász/igazgatásszervezõ
ügyintézõi munkakörének betöltésére az alábbi feltételek-
kel:

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

(II. 3.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 60. pontjában meg-
jelölt jogász szakképzettség vagy fõiskolai szintû igazga-
tásszervezõi szakképzettség valamelyikének megléte,

– angol nyelvbõl felsõfokú C típusú államilag elismert
nyelvvizsga.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga, vagy annak megfelelõ jogi

szakvizsga megléte,
– német vagy francia nyelv legalább egyikének közép-

fokú, társalgási szintû ismerete,
– szövegszerkesztõ, táblázatkezelõ számítástechnikai

programok felhasználói szintû ismerete.

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

ványt,
– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy:
– az állás betöltésénél összeférhetetlenséget eredmé-

nyezõ körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezése
idõpontjáig megszünteti,

– a Ktv. 22/A. §-ában elõírt vagyonnyilatkozati kötele-
zettségének eleget tesz,

– a kinevezést megelõzõ egészségügyi alkalmasságát
igazoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti magát,

– a pályázatát az elbírálásban részt vevõ személyek
megismerjék.

A Bûnügyi Nyilvántartó Hatóság Hatósági és Koordiná-
ciós osztálya jogász/igazgatásszervezõ ügyintézõjének
feladatkörét képezi:
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– az adatigénylésre jogosult szervek részére a bûnügyi
nyilvántartásból történõ adatszolgáltatás,

– a hatósági intézkedések elõkészítése, végrehajtásának
koordinálása,

– közremûködés a költségmentesség engedélyezése
iránti kérelmek elbírálásában,

– a bûnügyi nyilvántartást érintõ jogszabálytervezetek
véleményezése, szakmai tájékoztató anyagok összeállítása
az adatközlõ szervek részére.

A foglalkoztatás körülményei, illetmény és juttatások:
A jogász/igazgatásszervezõ ügyintézõ jogállására, illet-

ményére és juttatásaira a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. (Ktv.), valamint a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Köz-
szolgálati szabályzatában foglaltak az irányadóak. A kine-
vezés – 6 hónap próbaidõ kikötésével – határozatlan idõre
szól.

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

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

A pályázat benyújtásának határideje:

2007. október 15.

A pályázatot kísérõ levélben kérjük feltüntetni: „Ható-
sági és Koordinációs osztály jogász/igazgatásszervezõ
2. 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. októ-
ber 31.

Az állás betöltésének várható idõpontja legkorábban
várhatóan: a pályázat elbírálását követõen azonnal.

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

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalának elnöke

pályázatot hirdet
a Bûnügyi Nyilvántartó Hatóság Hatósági és

Koordinációs osztálya jogász/igazgatásszervezõ
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 Bûnügyi Nyilvántartó Hatóság Ható-
sági és Koordinációs osztálya jogász/igazgatásszervezõ
ügyintézõi munkakörének betöltésére az alábbi feltételek-
kel:

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

(II. 3.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 60. pontjában meg-
jelölt jogász szakképzettség vagy fõiskolai szintû igazga-
tásszervezõi szakképzettség valamelyikének megléte,

– legalább hároméves, a közigazgatásban eltöltött gya-
korlat,

– legalább egy év hatósági területen szerzett gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga, vagy annak megfelelõ jogi

szakvizsga megléte,
– szövegszerkesztõ, táblázatkezelõ számítástechnikai

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

középfokú, tárgyalási szintû ismerete.

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

ványt,
– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy:
– az állás betöltésénél összeférhetetlenséget eredmé-

nyezõ körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezése
idõpontjáig megszünteti,

– a Ktv. 22/A. §-ában elõírt vagyonnyilatkozati kötele-
zettségének eleget tesz,

– a kinevezést megelõzõ egészségügyi alkalmasságát
igazoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti magát,

– a pályázatát az elbírálásban részt vevõ személyek
megismerjék.
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A Bûnügyi Nyilvántartó Hatóság Hatósági és Koordiná-
ciós osztálya jogász/igazgatásszervezõ ügyintézõjének
feladatkörét képezi:

– az adatigénylésre jogosult szervek részére a bûnügyi
nyilvántartásból történõ adatszolgáltatás,

– a hatósági intézkedések elõkészítése, végrehajtásának
koordinálása,

– közremûködés a költségmentesség engedélyezése
iránti kérelmek elbírálásában,

– a bûnügyi nyilvántartást érintõ jogszabálytervezetek
véleményezése, szakmai tájékoztató anyagok összeállítása
az adatközlõ szervek részére.

A foglalkoztatás körülményei, illetmény és juttatások:

A jogász/igazgatásszervezõ ügyintézõ jogállására, illet-
ményére és juttatásaira a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. (Ktv.), valamint a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Köz-
szolgálati szabályzatában foglaltak az irányadóak. A kine-
vezés – 6 hónap próbaidõ kikötésével – határozatlan idõre
szól.

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

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

A pályázat benyújtásának határideje:

2007. október 15.

A pályázatot kísérõ levélben kérjük feltüntetni: „Ható-
sági és Koordinációs osztály jogász/igazgatásszervezõ
1. 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. októ-
ber 31.

Az állás betöltésének várható idõpontja legkorábban
várhatóan: a pályázat elbírálást követõen azonnal.

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

Szervezeti hírek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
ALAPÍTÓ OKIRATA

A Kaposvári Egyetem alapító okirata

A Kaposvári Egyetem (a továbbiakban: intézmény) ré-
szére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 88. §-a, valamint a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. §-ának
(1) bekezdése és a 115. § (2) b) pontja alapján az alábbi
alapító okiratot adom ki.

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, amely-
nek jogelõdei:

– a Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési
Kara, amelynek jogelõdje az 1961-ben alapított Felsõfokú
Mezõgazdasági Technikum, Kaposvár, a Kaposváron Me-
zõgazdasági Fõiskola létesítésérõl szóló 1971. évi 21. sz.
tvr.-rel és a kaposvári Mezõgazdasági Fõiskola irányításá-
ról, kari tagozódásáról és képzési idejérõl szóló
1035/1971. (IX. 8.) Korm. számú határozattal létrehozott
Mezõgazdasági Fõiskola, Kaposvár, továbbá az egyete-
mek kari tagozódásáról, valamint az egyetemi továbbkép-
zõ intézetekrõl szóló 37/1986. (VIII. 31.) MT. sz. rendelet-
tel létesített keszthelyi (1986-tól Pannon) Agrártudományi
Egyetem Állattenyésztési Kar, Kaposvár; és az ennek szer-
vezetében mûködõ, 1971-ben alapított Iregszemcsei Ta-
karmánytermesztési Kutató Intézet és az 1959-ben alapí-
tott veszprémi Mûszaki Kémiai Kutató Intézet;

– a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképzõ Fõiskola,
amelynek jogelõdje az 1950-ben megszervezett középfo-
kú állami tanító- és óvóképzõ, a tanító-óvónõképzésrõl
szóló 1958. évi 26. sz. tvr. és a tanító- és óvónõképzésrõl
szóló 1958. évi 26. számú tvr. végrehajtásáról szóló
187/1958. (MK. 23.) MM sz. utasítás alapján létrejött fel-
sõfokú Kaposvári Tanítóképzõ Intézet és a tanítóképzõ fõ-
iskolák létesítésérõl szóló 1974. évi 13. sz. tvr.-rel és az
egyes pedagógusképzõ intézmények átszervezésével kap-
csolatos intézkedésekrõl szóló 1045/1974. (VIII. 31.)
MT. határozattal 1975. szeptember 1-jétõl fõiskolává át-
szervezett Kaposvári Tanítóképzõ Fõiskola; a fõiskola
Csokonai Vitéz Mihály nevét a Magyar Népköztársaság
felsõoktatási intézményeirõl szóló 1986. évi 13. sz. tvr.
módosításáról szóló 1989. évi 16. sz. tvr. alapján vette fel.

1. Az intézmény hivatalos neve: Kaposvári Egyetem
– rövidített megnevezése: KE
– angol nyelvû megnevezése: Kaposvár University.
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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: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.

4.2. telephelyek:
– Pannon Lovasakadémia: 7400 Kaposvár, Guba Sán-

dor u. 40.,
– Vadgazdálkodási Tájközpont: 7457 Bõszénfa, Malom

u. 3.,
– Takarmánytermesztési Kutató Intézet: 7095 Ireg-

szemcse, Napraforgó út 1.; 7671 Bicsérd.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének szék-
helye:

– 7621 Pécs, Váradi u. 4.

4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közokta-
tási intézmény:

– neve: Kaposvári Egyetem Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium

– címe: 7400 Kaposvár, Béke u. 75.,

– neve: Kaposvári Egyetem Gyakorló Óvoda
– címe: 7400 Kaposvár, Füredi u. 76.,

– neve: Kaposvári Egyetem Pedagógus-továbbképzõ és
Szolgáltató Intézet

– címe: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.,

– neve: Kaposvári Egyetem Móricz Zsigmond Mezõ-
gazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium

– címe: 7401 Kaposvár, Guba S. u. 36–40.

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

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ
szakfeladat száma:

– szakág: 803000
– jellemzõ szakfeladat: 803119

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

7.1. Az intézmény részjogkörû költségvetési egysége:
– Kaposvári Egyetem, Egészségügyi Centrum
– címe: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.

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
felsõfokú szakképzést folytathat s e képzésben bizonyít-
ványt ad ki.

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

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

– Az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgaz-
daság körébe tartozó feladatok ellátásában a vonatkozó
külön jogszabályok rendelkezése szerint.

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

– A gyakorlati képzés céljaira tanüzemet, tangazdasá-
got, lovasakadémiát és vadgazdálkodási tájközpontot üze-
meltet.

– 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 hallgatók felkészítéséhez az értelmiségi létre.

– Az oktatás és a kutatás, mûvészeti alkotótevékenység
színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolata-
it fejleszti és ápolja.

– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést
végez.

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

– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
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– 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:
80.10 alapfokú oktatás,
80.21 általános középfokú oktatás,
80.30 felsõoktatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
92.31 alkotó- és elõadó-mûvészet,
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,
01.25 egyéb állatok tenyésztése,
01.41 növénytermelési szolgáltatás,
01.42 állattenyésztési szolgáltatás,
01.50 vadgazdálkodás,
02.01 erdõgazdálkodásitermék-elõállítás,
02.02 erdõgazdálkodási szolgáltatás,
05.01 halászat,
05.02 haltenyésztés,
72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, online kiadás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
85.12 járóbeteg-ellátás,
85.14 egyéb humán-egészségügyi ellátás,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,

92.52 múzeumi tevékenység, kulturális örökség vé-
delme,

92.61 sportlétesítmény mûködtetése,
92.62 egyéb sporttevékenység,

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

képzési terület:
– agrár,
– bölcsészettudomány,
– gazdaságtudományok,
– mûvészet,
– mûvészetközvetítés,
– pedagógusképzés,
– társadalomtudományi;

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: agrár, bölcsészettudományi,

gazdaságtudományok, mûvészet, mûvészetközvetítés, pe-
dagógusképzés, társadalomtudományi;

székhelyen kívül
– pedagógusképzés (7621 Pécs, Váradi u. 4.);

mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: mûvészet (színházmûvészet).

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

székhelyen, telephelyen:
– élelmiszeripar,
– környezetvédelem-vízgazdálkodás,
– közgazdaság,
– mezõgazdaság,
– mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció,
– oktatás,
– szociális szolgáltatások,
– ügyvitel,
– vendéglátás-idegenforgalom.

8.1.3. Tudományterület, mûvészeti ágak, amelyen dok-
tori képzés, doktorifokozat-odaítélés folyik:

– agrártudományok,
– társadalomtudományok.

8.2. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult
olyan kiegészítõ tevékenység végzésére, amelyet az alap-
tevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra
csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások foko-
zott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez.
Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, ter-
mék-elõállítás értékesítésébõl származó bevételnek fedez-
nie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve
az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó
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arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részé-
nek figyelembevétele mellett.

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

nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és
kimeneti követelményekben, a szakok képesítési követel-
ményei, a szakmai és vizsgakövetelményekben és a tanter-
vekben, illetve szakképzési programokban foglalt tanul-
mányi kötelezettségek teljesítéséhez;

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

sítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folyta-
tása;

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

– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak
hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgálta-
tások, nyomdaipari termék gyártása, munkahelyi vendég-
látás, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények és oktatást
szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek
bérbeadása, mezõgazdasági termékek elõállítása, értékesí-
tése, gyógyítótevékenység);

– az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az egészség-
ügy körébe tartozó feladatok ellátásában a vonatkozó kü-
lön jogszabályi rendelkezések szerint;

– külön jogszabályi rendelkezések szerint közremûkö-
dik az egészségügyi szak és továbbképzésben;

– nyelvvizsgáztatási tevékenység;
– mezõgazdasági szaktanácsadás.

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

kiegészítõ tevékenységek:
15.11 húsfeldolgozás, tartósítás,
15.12 baromfihús feldolgozása, tartósítása,
15.13 hús-, baromfihús-készítmény gyártása,
15.71 haszonállat-eledel gyártása,
15.72 hobbiállat-eledel gyártása,
22.12 napilapkiadás,
22.31 hangfelvétel-sokszorosítás,
22.32 videofelvétel-sokszorosítás,
22.33 számítógépes adathordozó sokszorosítása,
40.13 villamosenergia-elosztás, -kereskedelem,
40.22 gázelosztás, -kereskedelem,
40.30 gõz-, melegvíz-ellátás,
41.00 víztermelés, -kezelés, -elosztás,
51.21 gabona-, vetõmag-, takarmány-nagykereske-

delem,
51.32 húsáru-nagykereskedelem,

51.90 egyéb nagykereskedelem,
52.11 élelmiszer jellegû vegyes kiskereskedelem,
52.22 húsáru-kiskereskedelem,
52.23 hal-kiskereskedelem,
52.47 könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem,
52.50 használtcikk-kiskereskedelem,
55.10 szállodai szolgáltatás,
55.21 ifjúsági-, turistaszállás-szolgáltatás,
55.23 egyéb szálláshely szolgáltatás,
55.51 munkahelyi étkeztetés,
55.52 közétkeztetés,
60.23 egyéb szárazföldi személyszállítás,
60.24 közúti teherszállítás,
64.20 távközlés,
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
72.10 hardver-szaktanácsadás,
72.21 szoftverkiadás,
72.22 egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás,
74.13 piac- és közvélemény-kutatás,
74.20 mérnöki tevékenység, tanácsadás,
74.30 mûszaki vizsgálat, elemzés,
72.60 egyéb számítástechnikai tevékenység,
74.40 hirdetés,
74.85 titkári, fordítói tevékenység,
74.87 máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgál-

tatás,
75.25 tûzvédelem,
90.03 szennyezõdésmentesítés,
92.34 máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás,
92.53 növény-, állatkert mûködtetése,
22.11 könyvkiadás,
22.13 idõszaki kiadvány kiadása,
22.14 hangfelvétel-kiadás,
22.15 egyéb kiadás,
22.22 máshova nem sorolt nyomás,
22.23 könyvkötés,
22.24 nyomdai elõkészítõ-tevékenység,
22.25 kisegítõ nyomdai tevékenység,
92.31 alkotó- és elõadómûvészet,
92.32 mûvészeti kiegészítõ tevékenység,
92.72 máshova nem sorolható egyéb szabadidõs tevé-

kenység.

8.3. Az intézmény jogosult alaptevékenységén kívül
vállalkozási tevékenységként – alapfeladatai ellátásának
sérelme nélkül – külsõ megbízók, megrendelõk részére ok-
tatási, kutatási, fejlesztõ, szaktanácsadó, szolgáltató s
egyéb feladatok ellátására. Az e tevékenység keretében
végzett szolgáltatás, termék-elõállítás értékesítésébõl
származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ
összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási ki-
adások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel
fel nem használható részének figyelembevétele mellett.
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A vállalkozási 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:

73.10. mûszaki kutatás, fejlesztés.

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

9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási
szervezeti egységként kar, intézet, tanszék, kutatóintézet,
tangazdaság, közoktatási intézmények 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:

– Állattudományi Kar,
– Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Fõiskolai Kar,
– Gazdaságtudományi Kar,
– Mûvészeti Fõiskolai Kar.

Az intézményben egészségügyi centrum mûködik.
9.2. Az intézményben kollégium, informatikai, könyv-

tári, gyógyító-megelõzõ feladatot ellátó szolgáltató szer-
vezeti egységek mûködnek.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához
gazdasági funkcionális szervezeti egységként gazdasági
fõigazgatóságot, belsõ ellenõrzési feladatot ellátó szerve-
zeti egységként belsõ ellenõrzési osztályt, igazgatási szer-
vezeti egységként rektori hivatalt, mûszaki szolgáltató
funkcionális szervezeti egységként mûszaki ellátási osz-
tályt mûködtet.

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

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

10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A magyar állam tulajdonában lévõ ingatlanok,

melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincs-
tári Vagyoni Igazgatósággal kötött,

– PATE Állattenyésztési Kar 370640/1997/0100.,
– Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképzõ Fõiskola

371012/1997/0100.,
– PATE Takarmánytermesztési Kutató Intézet

370664/1997/0100.,
– Pannon Lovasakadémia és Mezõgazdasági Szakkö-

zépiskola 140065/2002/0120

számú vagyonkezelési szerzõdéssel és a 2005. december
14-ei vagyonmegosztás szerint a Kincstári Vagyoni Igaz-
gatósággal kezelõi jogra vonatkozó szerzõdés szerint.

10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegy-
zéke: 2. számú melléklet szerint.

10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingat-
lanok és a használat jogcíme: 3. számú melléklet szerint.

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

mális hallgatói létszám 5000 fõ, amely számított hallgatói
létszámként 3516 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 15237-12/2006. számú alapító
okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

Budapest, 2007. július 18.

(Ügyiratszám: 15900-1/2007.)

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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1. számú melléklet
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2. számú melléklet

Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok

– címe: Bárdudvarnok külterület
– helyrajzi száma: 0460/28.

– címe: Simonfa, Petõfi S. u. 5.
– helyrajzi száma: Simonfa 162.

– címe: Kaposvár, Füredi u. 4., 10. em. 3.
– helyrajzi száma: 4804/11/A/39.

3. számú melléklet

Az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme

– címe: Bõszénfa, Ropoly
– helyrajzi száma: Bõszénfa 0303.
– használat jogcíme: tartós bérlet

– címe: Tihany, Rév u. 14.
– helyrajzi szám: Tihany 0104/3.
– használat jogcíme: tartós bérlet
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KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZAT EREDMÉNYE

A Budapest XII., Béla király út 18–20., Laura út 1. szám alatti 9555., 9556/1., 9556/3. és 9556/4. hrsz.-ú, a Magyar
Állam tulajdonában és az Országos Gyermekallergológiai Pulmonológiai és Fejlõdésneurológiai Intézet vagyonkezelé-
sében lévõ ingatlanok értékesítésére közhitelesen a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében 2007. évi 104. számában
megjelent nyilvános pályázat eredménytelenül zárult.

A Magyar Állam tulajdonában és a Külügyminisztérium vagyonkezelésében lévõ 53175. Bonn (Bad Godesberg),
Turmstrasse 30 a–g., 32., 34. Plittersdorf 443/3., 38/6., 38/7., 38/8. hrsz.-ú ingatlanegyüttes értékesítésére meghirdetett
(közhitelesen a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjének 2007/24. számában) nyilvános pályázat eredménytelenül
zárult.

A Kecskeméti Fõiskola (6000 Kecskemét, Ceglédi út 2.) közzéteszi, hogy a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vezér-
igazgatója, a kecskeméti 21945., 21946., 21947., 21948., 21949., 21950., 21952., 21953., 21954., 21955., 21957.,
21958., 21959., 21960. helyrajzi számú ingatlanok értékesítésére vonatkozó (elsõ) nyilvános pályázatot érvényesnek és
eredményesnek nyilvánította.

A pályázat nyertese az IMMOCHAN MAGYARORSZÁG Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 134–146.) 1 502 700 000 Ft
+ 300 540 000 Ft áfa, összesen bruttó 1 803 240 000 Ft, azaz egymilliárd-nyolcszázhárommillió-kettõszáznegyvenezer
forint vételáron.

KINCSTÁRI VAGYON BÉRBEADÁSA

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (KÖDU-KÖVIZIG 8000 Székesfehérvár, Balatoni
út 6.), mint kiíró, a továbbiakban: kiíró a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet
17. §-a alapján

nyilvános pályázat

útján bérbe adja a Magyar Állam tulajdonában és a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vagyon-
kezelésében lévõ, Székesfehérvár 6113/5. hrsz.-on található ingatlan kerítés által határolt 289 m2 nagyságú területrészét
az azon lévõ 102,4 m2 alapterületû ERDÉRT típusú faházzal. A bérbeadásra tervezett ingatlan természetben a
SZÉKESFEHÉRVÁR Hosszúsétatér 1/A szám alatt található.

A bérlemény nem jelentõs zavaró hatású gazdasági tevékenységre vehetõ igénybe, illetve igazgatási és/vagy egyéb
irodaépület céljára használható.

A bérlet idõtartama: 2008. január 1-jétõl 10 év.
A bérleti díj legalább: 120 000 Ft/hó + áfa.
Ajánlati biztosíték: 15 000 Ft.
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A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat magyar nyelven, az ajánlattételi határidõn belül, zárt, név-, illetve cégjel-
zés nélküli borítékban, „KÖDU-KÖVIZIG bérlet” jelige feltüntetésével, 3 példányban a Közép-dunántúli Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóságnál (8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. I/113., titkárság) kell benyújtani személyesen,
vagy meghatalmazott útján.

Ajánlattételi határidõ: a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében való megjelenést követõ

30. naptári nap 10 óra.

Amennyiben ez munkaszüneti nap, akkor az ezt követõ elsõ munkanap 10 óra.
(A 30 napba a megjelenés napja nem számít bele.)

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattevõ adatait (név, cég neve, cég képviselõje, lakcím, székhely, levelezési cím, személyi azonosító, statiszti-

kai azonosító),
– a havi bérleti díj megjelölését,
– háromhavi bérleti díjnak megfelelõ mértékû óvadékon (kaució) felüli óvadék megfizetésére tett ajánlat hónapokban

kifejezve,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy egy évnél régebben lejárt köztartozása (adó-, vám-, tb-járulék és egyéb, az állam-

háztartás más rendszereivel szemben fennálló kötelezettsége) nincs,
– az ingatlan tervezett hasznosításának felvázolását,
– az ajánlati biztosíték megfizetését igazoló bizonylatot, vagy banki igazolást.

A pályázatok rangsorolásánál alkalmazott értékelési szempontok:
– a megajánlott bérleti díj (60-as súlyszámmal),
– háromhavi bérleti díjnak megfelelõ mértékû óvadékon felüli óvadék megfizetésére tett ajánlat (40-es súlyszámmal).

A pályázaton való részvétel feltétele az ingatlanra vonatkozó pályázati dokumentáció megvásárlása, amely 5000 Ft +
áfa vissza nem térítendõ ellenértékért vehetõ át kiíró pénztárában, a pályázati felhívás napjától a pályázati felhívás
leadásának napjáig.

A bérleti viszony részletes feltételeit tartalmazó szerzõdéstervezet a pályázati dokumentáció része.
A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás, valamint az ingatlan megtekintésérõl információ a kiíró

gondnokságán kérhetõ személyesen, vagy telefonon [tel.: (22) 315-370].

Az ajánlati biztosítékot a pályázó a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10029008-01712041 számú számlájára a
pályázat benyújtását megelõzõen köteles befizetni. Ezt az összeget a kiíró a pályázati felhívás visszavonása, az eljárás
eredménytelenségének megállapítása esetén, illetve – az ajánlat elbírálását követõen – a nem nyertes ajánlattevõnek
15 munkanapon belül visszafizeti. Az ajánlati biztosíték után kiíró kamatot nem fizet. Az ajánlati biztosíték a nyertes
ajánlattevõ esetében a bérleti díjba beszámításra kerül.

A pályázati ajánlatok bontása az ajánlattételi határidõ lejártának napján kiíró fenti címén 10.30 órakor történik köz-
jegyzõ jelenlétében.

Az elbírálási határidõ az ajánlattételi határidõ lejártát követõ 5 naptári nap. A kiíró a pályázati ajánlatok elbírálására
vonatkozó döntésrõl 10 naptári napon belül írásban tájékoztatja az ajánlattevõket.

A nyertes ajánlattevõvel bérleti szerzõdést a kiíró a döntés meghozataláról szóló értesítés kézhezvételétõl számított
30 napon belül köti meg.

A nyertes ajánlattevõ legalább 3 hónapi bérleti díjnak megfelelõ értékû óvadék, valamint az elsõ havi bérleti díj megfi-
zetését követõen jogosult a bérlemény birtokába lépni.

A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy:
– a nyertes ajánlattevõ visszalépése esetén jogosult a pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kötni,
– a pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa,
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– pályázati felhívását az ajánlattételi határidõ elõtt visszavonja, melyrõl a pályázati felhívás közlésével megegyezõ
helyeken az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt hirdetményt tesz közzé,

– az ajánlattevõtõl technikai-formai kérdésekben írásban felvilágosítást kérhet annak elõrebocsátásával, hogy az aján-
lattevõ ezzel kapcsolatos írásbeli válasza semmilyen formában nem eredményezheti a pályázati ajánlatban megfogalma-
zott feltételek olyan változását, amely az értékelés során a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosíthatná.

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

nyújtották be,
– olyan ajánlattevõ nyújtja be, aki a kiíróval, illetve a KVI-vel szemben korábbi fizetési kötelezettségét nem

teljesítette,
– az ajánlattevõ nem csatolta arról szóló nyilatkozatát, hogy nincs köztartozása (adó-, vám-, tb-járulék és egyéb, az ál-

lamháztartás alrendszereivel szemben fennálló fizetési kötelezettsége),
– az ajánlattevõ a biztosítékot nem, vagy nem az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
– az ajánlattevõ a pályázatot nem írta alá (gazdasági társaság esetén cégszerû aláírás),
– egyéb, a pályázati felhívásban elõírt feltételnek nem felel meg.

Eredménytelen a pályázati eljárás, ha:
– nem érkezett pályázati ajánlat,
– kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek,
– egyik ajánlattevõ sem tett a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelõ ajánlatot,
– a kiíró az eljárás érvénytelenítésérõl döntött, vagy eredménytelennek nyilvánította.

KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSE

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

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében álló, alábbi

1. számú: Debrecen Körzeti Földhivatalnál a 2984. hrsz.-ú „kivett üdülõépület és udvar” megnevezésû 3130 m2

területû,
Tiszacsege, Muskátli u. 1. szám alatt található ingatlant;

2. számú: Tata Körzeti Földhivatalnál a 2415/29. hrsz.-ú „kivett lakóház udvar” megnevezésû 918 m 2 területû,
Tata, Zsigmond utca 35/1. szám alatt található ingatlant;

3. számú: Budapest, 1. Számú Körzeti Földhivatalnál a 070/1. hrsz.-ú „kivett épület és udvar” megnevezésû 5937 m2

területû,
Budapest, XI. kerület külterületén található ingatlant;

4. számú: Siófok Körzeti Földhivatalnál a 9526. hrsz.-ú „kivett üdülõépület, gazdasági épület és udvar” megnevezésû
1618 m2 alapterületû,

Siófok, Fõ utca 84. szám alatt található ingatlant;

5. számú: Tapolca Körzeti Földhivatalnál a 1883. hrsz.-ú „kivett kultúrház” megnevezésû 5171 m 2 területû,
Tapolca, Dobó tér 1. szám alatti ingatlant;
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6. számú: Tapolca Körzeti Földhivatalnál a 1877/18. hrsz.-ú „kivett lakóház” megnevezésû 874 m 2 területû,
Tapolca, Dobó tér 3. szám alatti ingatlant;

7. számú: Sárbogárd Körzeti Földhivatalnál a 0281/2. hrsz.-ú „kivett épület és udvar” megnevezésû összesen 24 ha
7031 m2 területû,

Sárbogárd külterületén található ingatlant;

8. számú:
Budapest, 1. Számú Körzeti Földhivatalnál a 87690. hrsz.-ú „kivett irodaház” megnevezésû, 857 m 2 területû,
Budapest XV. kerület, Széchenyi tér 4/B szám alatt található ingatlant;

9. számú: Kiskunhalas Körzeti Földhivatalnál a 6012/2. hrsz.-ú „telephely megnevezésû” 22 ha 3466 m 2 területû,
Kiskunhalas, Szegedi út 75. szám alatt található és Kiskunhalas Körzeti Földhivatalnál a 6012/4. hrsz.-ú „épület és ud-

var” megnevezésû 9 ha 0329 m2 területû,
Kiskunhalas, Szegedi út 73. szám alatt található ingatlanegyüttest;

10. számú: Szolnok Körzeti Földhivatalnál a 9700/1. hrsz.-ú „kivett üdülõépület és udvar” megnevezésû 8588 m2 te-
rületû és a 9700/2. hrsz.-ú „kivett beépítetlen terület” megnevezésû 1141 m2 alapterületû,

Szolnok belterületén, Szolnok, Tiszaliget Ligeti sétánynál található ingatlanegyüttest;

11. számú: Baja Körzeti Földhivatalnál a Baja külterület 069/5. hrsz.-ú, 1 ha 0461 m2, Baja külterület 056/6. hrsz.-ú,
1 ha 300 m2, Baja külterület 077/5. hrsz.-ú, 18 ha 4800 m2 „Kivett telephely” megnevezésû és Baja külterület 076/1.
hrsz.-ú 4039 m2 „kivett út” megnevezésû ingatlanegyüttest.

Az 1-es, a 2-es, a 3-as, a 4-es, az 5-ös, a 6-os, a 7-es, a 8-as, a 9-es, a 10-es és a 11-es számú ingatlanokra, ingatlan-
együttesekre csak külön-külön tehetõ ajánlat.

Ajánlati biztosíték ingatlanonként:
1. számú: 10 000 000 Ft, azaz tízmillió forint.
2. számú: 4 000 000 Ft, azaz négymillió forint.
3. számú: 7 000 000 Ft, azaz hétmillió forint.
4. számú: 6 000 000 Ft, azaz hatmillió forint.
5. számú: 10 000 000 Ft, azaz tízmillió forint.
6. számú: 16 000 000 Ft, azaz tizenhatmillió forint.
7. számú: 50 000 000 Ft, azaz ötvenmillió forint.
8. számú: 7 000 000 Ft, azaz hétmillió forint.
9. számú: 43 000 000 Ft, azaz negyvenhárommillió forint.
10. számú: 10 000 000 Ft, azaz tízmillió forint.
11. számú: 16 000 000 Ft, azaz tizenhatmillió forint.

Az ajánlati biztosítékot HUF-ban a Kincstári Vagyoni Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-01637511-00000000 számú számlájára kell befizetni (melynek legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának
napján be kell érkeznie) ingatlanonkénti jelige:

1. számú: „Tiszacsege, Muskátli u. 1.”
2. számú: „Tata, Zsigmond utca 35/1.”
3. számú: „Budapest, XI. kerület, külterület”
4. számú: „Siófok, Fõ utca 84.”
5. számú: „Tapolca, Dobó tér 1. Klub”
6. számú: „Tapolca, Dobó tér 3. Szálló”
7. számú: „Sárbogárd, külterületi ingatlan”
8. számú: „Budapest XV. kerület, Széchenyi tér 4/B”
9. számú: „Kikunhalas, Gábor Áron Laktanya”
10. számú: „Szolnok, Tiszaliget”
11. számú: „Baja külterületi ingatlanok”
feltüntetésével.
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Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevõ esetén a vételárba beszámításra kerül.
A vételárat magyar forintban (HUF) kell megfizetni.
Az ingatlanok az 5., a 9. és a 11. számú ingatlant kivéve per-, teher- és igénymentesek.
Az 5. számú ingatlan tekintetében a Dunántúli Regionális Vízmû Rt. javára vezetékjog – kábel létesítéséhez – került

bejegyzésre, egyebekben az ingatlan per-, teher- és igénymentes;
A 9. számú ingatlanegyüttes vonatkozásában a Kiskunhalas Város Önkormányzata mindkét ingatlanra elõvásárlási

joggal rendelkezik. A 6012/2. hrsz.-ú ingatlanból 59 m2-re távközlési vezetékjoggal rendelkezik az Emitel Távközlé-
si Zrt. egyebekben az ingatlanok per-, teher- és igénymentesek;

A 11. számú ingatlanegyüttes vonatkozásában az ingatlanok mindegyikét Baja Város Önkormányzatának elõvásárlási
joga terheli, ezen túl a 069/5. hrsz.-ú ingatlan tekintetében a Bács-Kiskun Megyei Földhivatal földmérési jelek elhelye-
zését biztosító használati joga is be van jegyezve, egyebekben az ingatlanok per-, teher- és igénymentesek.

A kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy az ingatlanokra környezetvédelmi és tûzszerészeti vizsgálat nem készült. A pá-
lyázó köteles az ajánlattételével egyidejûleg nyilatkozni arról, hogy ebbõl a ténybõl fakadóan, valamint az esetlegesen
szükséges környezetvédelmi és tûzszerészeti vizsgálatok készítésével, illetve a vizsgálatokból adódó esetleges kötele-
zettségekkel kapcsolatban megtérítési, kártérítési, illetve bármilyen kártalanítás iránti igényt, követelést a Magyar Ál-
lammal, a vagyonkezelõvel, valamint a kiíróval szemben sem most, sem a jövõben nem támaszt és nem érvényesít.
Amennyiben a területeken környezetvédelmi és tûzszerészeti kárelhárítás szükséges, az ezzel kapcsolatos tevékenység
összes költsége a majdani vevõt terheli.

A kiíró tájékoztatja az ajánlattevõket, hogy a kormányrendelet 42. § (2) bekezdésében biztosított lehetõséggel élve a
pályázati ajánlatok ingatlanonkénti bontását követõen amennyiben az elsõ két helyre rangsorolt ajánlatban szereplõ vé-
telárak között (a magasabbat tekintve 100%-nak) legfeljebb húsz százalék eltérés van, vagy ha a 44. § (1) bekezdése
alapján a benyújtott ajánlatok egyike sem lenne nyertesnek nyilvánítható, nyilvános ártárgyalást tarthat. Amennyiben
csak egy érvényes ajánlat érkezik, nyilvános ártárgyalás tartása helyett a kiíró felhívhatja az ajánlattevõt ajánlata
módosítására.

Az ingatlanok jellemzõi:
1. számú ingatlan:
Az ingatlan Tiszacsege üdülõtelepén, a fõút mellett, a termálfürdõ közvetlen közelében található. A sík területen elhe-

lyezkedõ ingatlanon 2 db üdülõépület áll. Mindkét épület kétszintes, az 1980-ban épült épület hasznos alapterülete
379 m2, míg az 1988-ban épült épület hasznos alapterülete 1030 m2. Az ingatlanon található még egy 125 m2 alapterületû
fedett medence és egy raktárépület is. Az épületek felújításra szorulnak.

2. számú ingatlan:
Az ingatlan Tata északi városrészének, lakóövezetében fekszik. Az ingatlanon földszint és tetõtér-beépítésû lakóépü-

let található. A lakóépület 5 és fél szobás, alapterülete 223 m2. Az ingatlan összközmûves a városi közmûhálózatra
csatlakoztatott.

3. számú ingatlan:
Az ingatlan Budapest XI. kerület külterületén található, erdõ és mezõgazdasági területek közé beékelõdve.
A terület közmûvesítetlen. Az ingatlanon egy földszintes tégla szerkezetû épület állt. Az épületnek, a kerítésnek és a

térburkolatoknak ma már csak a romjai láthatók.
A Budapest, XI. kerület Újbuda Önkormányzat Építési szabályzata alapján a területet MG-RF (Mezõgazdasági ren-

deltetésû, távlatban fejlesztésre kijelölt kiskertes rekreációs terület) övezetbe került besorolásra. A közmûvesítés hiánya
miatt még a valószínûtlen átsorolást követõen is beépíthetetlen marad.

4. számú ingatlan:
Az ingatlan a település központjától 1 km távolságra, a város üdülõövezetén a Fõ utca középsõ szakaszán, a Balatontól

600 m, a hajókikötõtõl 1 km távolságra helyezkedik el. Közvetlen közelében üdülõépületek, társasházak, panziók
találhatók.

Az ingatlanon 4 db épület található. Az 1930-as években épült kétszintes üdülõépület 392 m2 alapterületû, a mellék-
épületek (gondnoki lakás, raktár, fürdõ, közösségi épület) összesen 178 m2 alapterületû hagyományos szerkezetûek. Az
ingatlan összközmûves, a városi közmûhálózatra csatlakoztatott.

5. 6. számú ingatlan:
Az ingatlanokat a Tapolca városközpontjától távolabb, a Dobó-lakótelepen találjuk, Az ingatlanok összközmûvesek,

az ellátás a település kommunális hálózatairól, teljesen önálló közmûbekötésekkel megoldott.
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7. számú ingatlan:
Az ingatlan a várostól 5 km távolságra, a sárszentmiklós–dunaújvárosi úttól 800 m-re fekszik. Környezetében jellem-

zõen mezõgazdasági mûvelésû területek vannak.
Az ingatlan speciális honvédelmi funkciót (harcálláspont volt) látott el. Az ingatlanon 31 db épület, építmény találha-

tó, melyek 1987-ben épültek. Bruttó alapterületük 8059,79 m2.
Az ingatlan évek óta üres, használaton kívüli. Az ingatlan vízellátása saját kútról volt megoldva, elektromosener-

gia-ellátás biztosított, az épületek fûtését központi olajkazán biztosította. Gázvezeték- és városi csatornahálózat nincs
kiépítve, a szennyvízelvezetés területen található szikkasztóba történt.

A terület jelenleg K-HM, különleges honvédelmi terület besorolású.
Az ingatlan hasznosításához a mindenkori tulajdonosnak a rendezési terv módosításával lehet érvényes szabályozási

tervet kialakíttatni. Ennek megvalósulására a kiíró szavatosságot nem vállal, a szabályozási terv elkészíttetésének
kezdeményezése a pályázó feladata és kockázata.

8. számú ingatlan:
Az ingatlan Budapest XV. kerületében Rákospalota központjában található, forgalmas út mellett. Az ingatlanon két,

nyaktaggal összekötött épület található, az épületek hasznos alapterülete 520,34 m2. A fõépület hagyományos szerkeze-
tû, míg a melléképület a fõépülethez lapos tetõs nyaktaggal kapcsolódó épületrész könnyûszerkezetes, FORFA típ. épü-
let. Az ingatlan összközmûves, a városi hálózatra csatlakoztatott.

9. számú ingatlanegyüttes:
Az ingatlanegyüttes két szomszédos, önálló helyrajzi számú ingatlanból áll, Kiskunhalason a Szegedi út 73–75. szám

alatt található.
Az épületek nagy része az 1950-es és 70-es években épült, fõleg elõregyártott szerkezetek és helyi falazott szerkezetek

együttes alkalmazásával. A gyors építési technológiával felépített, lapos tetõs nagy összefüggõ tetõfelületû épületek a
karbantartás, a lakatlanság miatt kisebb-nagyobb mértékben beáznak.

A villamosenergia-, ívó- és használativíz-ellátás megoldott volt, több szakasz azonban jelenleg használhatatlan. A vá-
rosi gázvezetékre történõ rácsatlakozás nem történt meg, a fûtést egyedi fûtéssel (olaj és szén) oldották meg.

10. számú ingatlanegyüttes:
Az ingatlan Szolnok belterületén, közvetlen a várost keleti–nyugati irányban átszelõ Tisza folyó partján, viszonylag jó

környezeti adottságok között található. A Tiszától az ingatlant közterület választja el.
A 9700/1. hrsz.-ú ingatlanrészen lévõ épületek rendeltetése üdülõházak és kiszolgáló létesítmények. Az ingatlanon

összesen 23 db épület található, melyek több éve használaton kívül állnak, elhanyagolt állapotúak. A 9700/2. hrsz.-ú in-
gatlanrész 1141 m2 alapterületû, beépítetlen terület, összefüggõ telektestet alkot az elõzõvel, az utcafronton gépkocsi
közlekedésére is alkalmas kapu van.

11. számú ingatlanegyüttes:
Az ingatlanok Baja város külterületén, de közel a városhoz helyezkednek el. A 077/5. hrsz.-ú. – 1960-as években épült

volt honvédségi laktanya – ingatlanon 17 db épületépítmény (õrépület, raktárépületek, irodaépület, trafóház, föld alatti
létesítmények) a 056/6. és 069/5. hrsz.-i ingatlanokon 2–2 db összesen 548 m2 alapterületû óvóhely és technikai fedezék
található.

Vízellátás fúrt kútból, szennyvízelhelyezés saját tárolóba történt. Az ingatlanok elektromosenergia-ellátását 1991-ig
– az ingatlanon lévõ trafóházon keresztül – 220 kW teljesítményû elektromos energia biztosította.

Kiíró az ingatlanokról bõvebb információt tartalmazó pályázati dokumentációt bocsát térítés ellenében a pályázók
rendelkezésére.

Pályázati dokumentáció:
A pályázaton való részvétel alapfeltétele a pályázati dokumentáció kiírótól történõ megvásárlása.
A pályázati dokumentáció külön-külön ingatlanonként
1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 9-es és 11-es számú ingatlan tekintetében 24 000 Ft (20 000 Ft + 4000 Ft áfa), azaz huszonnégy-

ezer forint;
Az 5-ös és a 6-os számú ingatlan tekintetében, 18 000 Ft (15 000 + 3000 áfa), azaz tizennyolcezer forint;
A 7-es és 10-es számú ingatlan tekintetében 36 000 Ft (30 000 + 6000 áfa), azaz harminchatezer forint;
A 8-as számú ingatlan tekintetében 12 000 Ft (10 000 + 2000 áfa) azaz tizenkettõezer forint csekken (csekk átvehetõ:

kiíró címén I. emelet 122. számú irodában) történõ befizetését követõen, titkossági nyilatkozat aláírása ellenében, a kiíró
Budapest V. kerület, Zoltán u. 16. I. emelet 122. számú irodában személyesen, vagy meghatalmazott útján vehetõ át,
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munkanapokon a Pályázati felhívás Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történt megjelenés napjától (hétfõtõl csü-
törtökig 8-tól 15-ig, pénteken 8-tól 13-ig) az ingatlan utolsó megtekintésére jelen pályázati felhívás szerint biztosított
idõpontot megelõzõ munkanap 16 óráig.

A meghatalmazott köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejû magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát,
illetve annak mértékét.

A pályázati felhívás és a pályázati dokumentáció által az ingatlanokkal kapcsolatban közölt és ismertetett adatok, in-
formációk a kiíró által ismert és biztosított elõzetes adatszolgáltatáson alapulnak. A kiíró javasolja minden ajánlattevõ-
nek, hogy a fent említett dokumentáción felül saját felelõsségére és költségére szerezzen be minden olyan kiegészítõ in-
formációt az ajánlat tárgyáról, valamint a magyarországi jogi-gazdasági környezetrõl, illetve szabályozórendszerrõl,
amely befektetési szándéka körültekintõ megalapozásához szükséges lehet.

A dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylat másolatát az ajánlat benyújtásakor a pályázónak csatolnia kell.

Az ingatlan bemutatása:
Az ingatlanok 2007. október 3-án és 2007. október 30-án 10 órától 13 óráig tekinthetõk meg.
Az ingatlanok megtekintése nem feltétele az érvényes ajánlattételnek, azonban ennek elmulasztásából adódó károkért

a kiíró felelõsséget nem vállal.

A pályázatok beadásának módja:
A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban az 1. oldalon az ajánlati biztosítéknál

meghatározott jelige feltüntetésével, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen,
illetve meghatalmazott útján a kiíró fenti címén (I. emelet 101. számú irodában) kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az
ajánlattételi határidõn belül a kiíróhoz megérkezzék. A pályázó köteles az eredeti példányt megjelölni „Eredeti” felírás-
sal. Ha a pályázatok között eltérés adódik, az így megjelölt ajánlatban foglaltak az irányadók.

Ajánlattételi határidõ:
2007. november 6. 10 óra.

A pályázó az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi ha-
táridõ lejártát követõen a benyújtott ajánlatok csak a nyilvános ártárgyalás során, illetõleg egy érvényes ajánlat esetén a
kiíró felhívására módosíthatók, de az ajánlati árak nem csökkenthetõk. A pályázó a kormányrendelet 48. § (1) bekezdése
értelmében a szerzõdéskötésig, illetõleg az ártárgyalás megkezdéséig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát. A kiíró a
kormányrendelet 48. § (3) bekezdés szerint a pályázók számát a pályázatok bontásáig, ajánlatok tartalmát a
döntéshozatalig, illetve az ártárgyalás megkezdéséig köteles titkosan kezelni.

A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidõ lejártának napján 10.15 órakor történik a kiíró fenti címén, zárt kör-
ben, 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,
cégszerûen aláírt alábbi formanyomtatványokat.

1. pályázati kísérõlapot a pályázati dokumentáció átvételérõl, mellékelve a pályázati dokumentáció megvásárlását
igazoló bizonylatot (1. számú formanyomtatvány),

2. a pályázó azonosító adatait (nem magánszemély esetében 2/A számú, magánszemély esetében 2/B számú forma-
nyomtatvány),

3. a pályázat tárgyának megjelölését, a megajánlott vételárat HUF-ban (3. számú formanyomtatvány),
4. a vételár kiegyenlítésének módját, teljesítésének határidejét, annak figyelembevételével, hogy az ajánlati biztosíté-

kon felül fennmaradó vételárhátralékot a szerzõdés aláírását követõ 30 naptári napon belül egy összegben kell kiegyenlí-
teni (4. számú formanyomtatvány),

5. 30 napnál nem régebbi eredeti igazolásokat arról, hogy a pályázónak nincs adó-, vám-, társadalombiztosításijáru-
lék-fizetési kötelezettséget illetõen lejárt köztartozása, illetve a pályázó nyilatkozatát arról, hogy sem a Magyar Állam-
mal és szervezeteivel, sem a vagyonkezelõvel, sem a kiíróval szemben lejárt tartozása nincs (5. számú
formanyomtatvány),

6. az ajánlati biztosíték befizetésérõl szóló eredeti bizonylatot (csekkmásolat), illetve eredeti hivatalos banki igazo-
lást, (a pályázónak gondoskodnia kell arról, hogy a HUF-ban befizetett ajánlati biztosíték legkésõbb az ajánlattételi ha-
táridõ lejártának napján a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01637511-00000000 számú számlájára be-
érkezzék) (6. számú formanyomtatvány),
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7. amennyiben a pályázó nem magánszemély, a képviseletére jogosult(ak)nak arról szóló nyilatkozatát, hogy nyertes-
ség esetén megkötendõ adásvételi szerzõdéshez szükséges-e külön társasági cselekmény (7. számú formanyomtatvány),

8. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívásban szereplõ feltételeket elfogadva, a pályázati
dokumentációban foglaltak ismeretében teszi meg ajánlatát (8. számú formanyomtatvány),

9. a pályázó nyilatkozatát melyben tudomásul veszi, hogy az ingatlan vonatkozásában környezeti és tûzszerészeti
vizsgálat nem készült, illetve a kiíró nem vállal felelõsséget az ingatlannal kapcsolatos esetlegesen felmerülõ környezeti
károkért és az ezzel összefüggõ esetleges kárelhárítás a vevõt terheli (9. számú formanyomtatvány),

10. a nem magánszemély pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy csõd-, felszámolási eljárás ellene nem indult, to-
vábbá végelszámolását nem kezdeményezték, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, illetve – önkormányzat
esetében – adósságrendezési eljárás ellene nem indult (10. számú formanyomtatvány),

11. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró a Magyar Állam tulajdonjogát a teljes vételár ki-
egyenlítéséig fenntartja és a kiíró az adásvételi szerzõdésben egyoldalú elállási jogot köt ki azon esetekre, ha a vételár
határidõben nem kerül megfizetésre és (11. számú formanyomtatvány),

12. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró nem vállal felelõsséget az illetékes önkormányzat-
nak az ingatlannal kapcsolatos területrendezési és területfejlesztési elõírásaira vonatkozóan, illetve a helyi építési szabá-
lyok megváltozásából eredõ esetleges károkért, különösen a településrendezési terv változásából, illetve településfej-
lesztési elgondolásokból adódókért (12. számú formanyomtatvány),

13. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy elfogadja az ajánlati kötöttségre, az ajánlati biztosíték mértékére és
megfizetésének módjára, elvesztésére valamint a fizetési garanciára vonatkozó, kiíró által a pályázati felhívásban tá-
masztott feltételeket (13. számú formanyomtatvány),

14. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítják, szerzõdéskötésre nem jelöl-
het ki mást maga helyett (14. számú formanyomtatvány),

15. a pályázó titoktartási nyilatkozatát (15. számú formanyomtatvány).
Amennyiben a pályázó ajánlatának szöveges részei és a kitöltött formanyomtatványok tartalma között eltérés mutat-

kozik, úgy a kiíró a formanyomtatványokban foglaltakat tekinti irányadónak.
Az ajánlati biztosítékot a kiíró a pályázati felhívás visszavonásáról szóló hirdetmény közzétételének, illetve az eljárás

eredménytelensége kihirdetésének napjától számított 15 munkanapon belül visszafizeti a pályázók részére. Eredményes
pályázat esetén a kiíró az ajánlati biztosítékot a nem nyertes pályázók részére az ajánlatok elbírálásának napjától számí-
tott 15 munkanapon belül fizeti vissza. A kiíró ugyancsak visszafizeti az ajánlati biztosítékot, ha a KVI az elbírálási ha-
táridõt meghosszabbítja, melynek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is meghosszabbodik, és a pályázó a ha-
táridõ meghosszabbításáról szóló értesítés kézhezvételétõl számított 7 naptári napon belül nyilatkozik, hogy ajánlati
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, Kincstári Vagyoni Igazgatóság Értékesítési fõosztály I. emelet 101. szobában kell a

fent megjelölt ajánlattételi határidõig leadni.

A pályázat elbírálása során a rangsoroláskor a megajánlott vételár összegének nagysága alapján dönt a kiíró.
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Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes pályázó az eredményhirdetésrõl szóló értesítés
kézhezvételét követõ 8 banki napon belül, az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárhátralék (beleértve az áfát is)
erejéig fizetési garanciát ad.

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

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

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

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

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

A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásban történõ átvezetéséhez szükséges bejegyzési engedély kiadása a teljes vételár-
nak a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01637528-00000000 számláján történõ megjelenését követõen
haladéktalanul, de legkésõbb 15 naptári napon belül történik.

A kiíró fenntartja jogát, hogy
– a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kössön, amennyiben az

ajánlata a kormányrendelet 46. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelel,
– a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
– az elbírálási határidõn belül a kormányrendelet 42. § (2) bekezdése alapján – minden érvényes ajánlatot benyújtott

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

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

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

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

nyújtották be,
– a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
– a pályázó a pályázatot és valamennyi formanyomtatványt szabályszerûen aláírta (nem magánszemély esetén

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

dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott formanyomtatványokat a pályázati ajánlat beadásával egyidejûleg to-
vábbi feltételek támasztása nélkül – kitöltve, elfogadólag aláírva a meghatározott mellékletekkel együtt (a hiánypótlási
lehetõségre figyelemmel) benyújtja.

Hiánypótlásra kizárólag a pályázat beadási határidejétõl számított 15 naptári napon belül, „a részvétel feltételei” cím
5. pontjaiban meghatározott adatok, nyilatkozatok, illetve igazolások vonatkozásában a pályázó kezdeményezésére van
lehetõség.

Ha a pályázó élni kíván a hiánypótlás lehetõségével, azt pályázati ajánlatában közölnie kell.
Ugyanazon dokumentumra vonatkozóan egyszeri hiánypótlásra van lehetõség, a pótolt dokumentumra vonatkozóan

nincs lehetõség ismételt hiánypótlásra.
Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypótlást kö-

vetõen sem felel meg.
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Ha a pályázó, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti, a kiíró az ajánlatát érvényte-
lennek nyilvánítja.

A pályázati felhívás és a kitöltendõ formanyomtatványok a www.kvi.gov.hu honlapon „árverés, értékesítés, pályáza-
tok” menüpont alatt tájékoztató jelleggel olvashatók. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ munka-
napokon a Kincstári Vagyoni Igazgatóságon Molnárné Hettmann Emília értékesítési fõelõadótól [telefon: + 36 (1)
373-5720; fax: + 36 (1) 373-5625].

A Szegedi Tudományegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) továbbiakban: kiíró a kincstári vagyonnal való gaz-
dálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) vonatkozó fejezetei alapján

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és kiíró vagyonkezelésében álló, természetben

6725 Szeged, Hársfa u. 7–1. szám alatti, 1174. hrsz.-on nyilvántartott, 19 110 m2 alapterületû, „kivett lakóház, udvar”
megnevezésû ingatlanát. Az ingatlan per-, teher- és igénymentes. Ajánlati biztosíték: 25 000 000 Ft, azaz huszonötmillió
forint.

Az ajánlati biztosítékot magyar forintban (HUF) a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett
10028007-00282802-00000000 számú számlájára kell átutalni, „Hársfa” jelige megjelölésével. Az ajánlati biztosíték a
nyertes ajánlattevõ esetén a vételárba beszámításra kerül. Az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat magyar
forintban (HUF) kell megfizetni.

Kiíró tájékoztatja az ajánlattevõket, hogy a kormányrendelet 42. § (2) bekezdésében biztosított lehetõséggel élve
– amennyiben az elsõ két helyre rangsorolt ajánlatban szereplõ vételárak között (a magasabbat tekintve 100%-nak) leg-
feljebb 20% eltérés van, vagy ha a megajánlott legmagasabb vételár sem éri el a 44. § (1) bekezdése szerinti összeget, il-
letve a benyújtott ajánlatok egyike sem lenne nyertesnek nyilvánítható, a KVI Hasznosítási Tanácsának javaslata alap-
ján – nyilvános ártárgyalást tarthat. Amennyiben csak egy érvényes ajánlat érkezik, nyilvános ártárgyalás tartása helyett
a kiíró felhívhatja az ajánlattevõt ajánlata módosítására.

Az ingatlan jellemzõi:
Az ingatlan Délkelet-Magyarországon, a dél-alföldi régióban, Csongrád megyében, a megyeszékhely Szeged város

belterületén, Újszeged városrészben a Thököly utca, Kállay liget, Anna utca, Hársfa utca által határolt telektömbben he-
lyezkedik el. Az ingatlan utcafrontja a Hársfa utcára néz. Megközelítése aszfaltozott betonúton keresztül lehetséges. Tö-
megközlekedési eszközök közül autóbusszal érhetõ el, melynek megállóhelye az ingatlan közelében található. A terület
közmûvesítettsége teljes, a vezetékes víz-, gáz- és elektromos energiaellátás mellett a zártrendszerû szennyvízelvezetõ
csatornahálózat is kiépítésre került. Az ingatlan környezetében jellemzõen családi lakóházak találhatóak.

Pályázati dokumentáció:
A pályázaton való részvétel alapfeltétele az adott ingatlanra vonatkozó pályázati dokumentáció kiírótól történõ meg-

vásárlása. A pályázati dokumentáció 20 000 Ft + 4000 Ft áfa, összesen 24 000 Ft azaz huszonnégyezer forint csekken
és/vagy pénztárban történõ befizetését követõen, titkossági nyilatkozat aláírása ellenében, a kiíró székhelyén személye-
sen, vagy meghatalmazott útján vehetõ át munkanapokon 8 és 16 óra (pénteken 14 óra) között. A meghatalmazott köte-
les közokirattal, vagy teljes bizonyító erejû magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.
A dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylatot vagy annak másolatát az ajánlat benyújtásakor a pályázónak
csatolnia kell.

Az ingatlan bemutatására a pályázati felhívás megjelenését követõ 20. naptári nap (amennyiben munkaszüneti napra
esik, akkor az azt követõ elsõ munkanap) 10 órakor kerül sor, illetve elõzetes egyeztetés alapján.
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A pályázatok beadásának módja:
A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban „Hársfa” jelige feltüntetésével, 3 példány-

ban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján az SZTE Gazdasá-
gi és Mûszaki Fõigazgatóság, 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. címére kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi ha-
táridõn belül a kiíróhoz megérkezzék. A pályázó köteles az eredeti példányt megjelölni „Eredeti” felírással. Ha az azo-
nos pályázó által benyújtott pályázatok között eltérés adódik, az így megjelölt ajánlatban foglaltak az irányadók.

Ajánlattételi határidõ: a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben való közzétételtõl számí-
tott 30. napon 10 (tíz) óráig.

Ajánlattételi határidõ:

2007. október 29-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
ártárgyalás 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 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 kiegyenlí-
teni (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 10028007-00282802-00000000 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 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),

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-

2296 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/39. szám



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 (15. 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 visszafizetésére 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 meg-
hosszabbodik. Az ártárgyalás, illetve az ajánlatmódosítás elbírálása az ártárgyalás kitûzésétõl, illetve az ajánlatmódosí-
tásra 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, a Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Mûszaki Fõigazgatóság 6722 Szeged,

Rákóczi tér 1. címen kell a fent megjelölt ajánlatételi határidõig leadni.

A pályázat elbírálása során a rangsoroláskor a megajánlott vételár összegének nagysága alapján dönt a kiíró. A pályá-
zat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett, a legmagasabb vételárat ajánlotta.

Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes pályázó az eredményhirdetésrõl szóló értesítés
kézhezvételét követõ 8 banki napon belül, az 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 számí-
tott 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 10028007-00282802-00000000 számú 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.*

*A pályázat keretében hiánypótlásra nincs lehetõség.

Hiánypótlásra kizárólag a pályázat beadási határidejétõl számított 15 naptári napon belül, „a részvétel feltételei” cím
pontjaiban meghatározott adatok, nyilatkozatok, illetve igazolások vonatkozásában a pályázó kezdeményezésére van le-
hetõség. Ha a pályázó önként élni kíván a hiánypótlás lehetõségével, azt pályázati ajánlatában közölnie kell. Ugyanazon
dokumentumra vonatkozóan egyszeri hiánypótlásra van lehetõség, a pótolt dokumentumra vonatkozóan nincs lehetõség
ismételt hiánypótlásra.

Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypótlást kö-
vetõen sem felel meg. Ha az ajánlattevõ, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti, a kiíró
az ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ:
Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Mûszaki Fõigazgatóság, dr. Tráser Ferenc gazdasági és mûszaki fõigazgató,

SZTE Gazdasági és Mûszaki Fõigazgatóság, 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. telefon: (62) 544-694, fax: (62) 544-695.
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A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (1054 Budapest, Zoltán u. 16.) megbízásából a kincstári vagyonnal való gazdálko-
dásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet vonatkozó fejezetei alapján az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság (3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77.), mint megbízott árvereztetõ (továbbiakban: árvereztetõ)

árverés keretében

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

Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Sor-

szám
Ingatlan címe

Helyrajzi
szám

Térmérték Megnevezés
Tulajdoni

hányad
Bruttó

E Ft

áfa

E Ft

1. Sátoraljaújhely külterület 012. 2196 m2 Kivett, gazdasá-
gi épület, udvar

1/1 6747 1124

Árverési elõleg összege: 674 700 Ft.
Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

2. Hejõkeresztúr, belterület 137/1. 2442 m2 Beépítetlen te-
rület

1/1 2630 438

Árverési elõleg összege: 263 000 Ft.
Az ingatlant magassági építési korlátozás terheli.

Az árverés idõpontja: 2007. év október 16. 10 óra.

Az árverésre jelentkezés legkésõbb: 2007. október 16. 8 óra és 9 óra között személyesen, vagy képviselõ útján 9.30
óra utáni jelentkezést nem fogadunk el.
Az árverés helye: 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77.
Felvilágosítás kérhetõ: Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságon (3530 Miskolc, Vörös-
marty u. 77.) Telefon: (46) 516-600 dr. Zombor Eleonóra jogtanácsostól.

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

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

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

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

az államháztartás alrendszereivel szemben fennálló fizetési kötelezettsége);
– igazolás bemutatása arról, hogy az árverezõ az árverési elõleget a kitûzött árverés idõpontját megelõzõen (azaz az ár-

verés megkezdéséig) megfizette. A fizetés módja: átutalással az ÉKÖVÍZIG – MÁK 10027006-01712072-00000000
számú számlájára, vagy az ÉKÖVÍZIG Gazdasági osztályától igényelt befizetési utalvánnyal.

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

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

napon belül visszavonhatatlan pénzügyi garanciát ad az árvereztetõnek az árverési elõlegen felül a teljes
vételárhátralékra.

(Az árvereztetõ visszavonhatatlan fizetési garanciának tekinti a bankgaranciát, vagy a vételárhátralék közjegyzõnél,
illetve ügyvédnél történõ letétbe helyezését.)
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Amennyiben az árveréstõl számított 8 naptári napon belül az árverezõ az árvereztetõ megjelölt számlájára a teljes vé-
telárat kiegyenlítette, mentesül a visszavonhatatlan pénzügyi garancia adásának kötelezettsége alól.

Az árvereztetõ az árverés nyertesével az árverés idõpontjától számított 15 naptári napon belül szerzõdést köt.
Az árverés nyertese köteles a vételárat a megadott számlaszámra a szerzõdéskötéssel egyidejûleg, vagy ha ezt a vételár

nagyobb összege vagy más fontos körülmény indokolttá teszi, a szerzõdésben meghatározott feltételekkel késõbbi – de a
szerzõdéskötés idõpontjától számított legfeljebb 60 naptári napon belüli – idõpontban átutalni.

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

nítésérõl kell dönteni;
– a nyertes ajánlattevõ visszalépése esetében, amennyiben az árverés soron következõ helyezettjével történõ szerzõ-

déskötésre nem kerül sor. (Visszalépésnek minõsül, ha a nyertes ajánlattevõ a szerzõdéskötésre elõírt határidõ alatt a
szerzõdést nem köti meg.) Ebben az esetben a nyertes árverezõ a befizetett árverési elõleget elveszti.

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

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

melyrõl a hirdetmény közlésével megegyezõ helyeken újabb hirdetményt tesz közzé.

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

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és a kiíró vagyonkezelésében álló, természetben Siófok, Deák Ferenc
sétány 43. szám alatt található, Siófok 7492. helyrajzi számon nyilvántartott, 9202 m2 területû, üdülõépület és udvar
megnevezésû ingatlant.

Ajánlati biztosíték: 22 100 000 Ft, azaz huszonkettõmillió-egyszázezer forint.
Az ajánlati biztosítékot HUF-ban a Kincstári Vagyoni Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett MÁK

10032000-01637511-00000000 számú számlájára kell átutalni (melynek legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának
napján be kell érkeznie) a „SIÓFOK HOTEL PELSO” 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 ingatlant a 7491. hrsz.-ot megilletõ víz- és villanyvezetési szolgalmi jog terheli, egyébként 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 benyújtott
ajánlatok egyike sem lenne nyertesnek nyilvánítható, a Hasznosítási Tanács javaslata alapján – nyilvános ártárgyalást
tarthat. Amennyiben csak egy érvényes ajánlat érkezik, nyilvános ártárgyalás tartása helyett a kiíró felhívhatja az
ajánlattevõt ajánlata módosítására.

Az ingatlan jellemzõi:
A pályázatban szereplõ ingatlan Somogy megye területén, Siófok „Ezüstpart”-on, a Balatontól cca. 100 m-re elhe-

lyezkedõ szálloda jellegû üdülõingatlan, ami szezonális jelleggel van használatban. Az ingatlan a Deák Ferenc sétány,
valamint a Siófoki utca felõl is megközelíthetõ. Funkcióját tekintve egy 77 szobás + 3 apartmanos szálloda. A 9202 m2-es
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területen egy 3 szintes szállodaépület + 233 m2-es étterem, egy 429 m2 konyha, valamint 80 m2 alapterületû munkásszál-
lás található. Udvara szépen parkosított, nemes fákkal beültetett. Gyerekjátszótér és mûanyag bevonatú teniszpálya biz-
tosítja az aktív pihenést. Az ingatlan körbekerített, a kerítésen belül mintegy 50 személygépkocsi tárolására alkalmas
parkoló található. Az ingatlan teljes közmûvel ellátott. A melegvíz-ellátását 2 db gázüzemû kazán és 2 db gázbojler biz-
tosítja. Jelenleg csak szezonálisan mûködtethetõ, mivel nem téliesített, korszerûsítésre szorul.

Az ingatlanon környezetvédelmi vizsgálat nem történt, a lehetséges környezeti károkat a KVI nem vizsgálta.
Kiíró az ingatlanról bõvebb információt tartalmazó pályázati dokumentációt bocsát térítés ellenében a pályázók ren-

delkezésére.

Pályázati dokumentáció:
A pályázaton való részvétel alapfeltétele a pályázati dokumentáció kiírótól történõ megvásárlása.

A pályázati dokumentáció 20 000 Ft + 4000 Ft áfa, összesen 24 000 Ft azaz huszonnégyezer forint árnak csekken tör-
ténõ befizetését követõen, titkossági nyilatkozat aláírása ellenében, a kiíró 7400 Kaposvár, Dózsa György u. 16. I. emelet
címén személyesen, vagy meghatalmazott útján vehetõ át. A meghatalmazott köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító
erejû magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.

A dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylatot vagy annak másolatát az ajánlat benyújtásakor a pályázónak csa-
tolnia kell.

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 „SIÓFOK HOTEL PELSO” jelige fel-

tüntetésével, 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 meg-
jelölt ajánlatban foglaltak az irányadók.

Ajánlattételi határidõ:

2007. október 31. 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 10.30 órakor történik a kiíró fenti címén, zárt kör-
ben, 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),

2007/39. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2301



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-, 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 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 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),

12. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró nem vállal felelõsséget az illetékes önkormányzat-
nak az ingatlannal kapcsolatos területrendezési és területfejlesztési elõírásaira vonatkozóan, illetve a helyi építési szabá-
lyok megváltozásából eredõ esetleges károkért, különösen a településrendezési terv változásából, illetve településfej-
lesztési elgondolásokból adódókért (12. számú formanyomtatvány),

13. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy elfogadja az ajánlati kötöttségre, az ajánlati biztosíték mértékére és
megfizetésének módjára, elvesztésére, valamint a fizetési garanciára vonatkozó, kiíró által a pályázati felhívásban tá-
masztott feltételeket (13. számú formanyomtatvány),

14. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítják, szerzõdéskötésre nem jelöl-
het ki mást maga helyett (14. számú formanyomtatvány),

15. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy az ingatlant a 7491. hrsz.-ot megilletõ víz- és villanyveze-
tési szolgalmi jog terheli. (15. számú formanyomtatvány)

16. 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 ér-
dekkörében 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 ajánlat-módosításra való felhívás) az

ajánlattételi határidõ lejártát követõ 30 naptári napon belül történik, mely idõtartamot a kiíró egy alkalommal legfeljebb
további 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meg-
hosszabbodik.
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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 KVI Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság Somogy Megyei Iroda, 7400 Kaposvár Dózsa

György u. 16. I. emelet címén, a titkársági szobában kell a fent megjelölt ajánlattételi határidõig leadni.
A pályázat elbírálása során a rangsoroláskor a 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 ha-
táridõ 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 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 nyúj-

tották be,
– a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
– a pályázó a pályázatot és valamennyi formanyomtatványt szabályszerûen aláírta (gazdasági társaság esetén cégszerû

aláírás),
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– 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) és 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 pályázati felhívás és a kitöltendõ formanyomtatványok a www.kvi.gov.hu honlapon „árverés, értékesítés, pályáza-
tok” menüpont alatt olvashatók és letölthetõk. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ munkanapokon
a KVI Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság Somogy Megyei Iroda (82) 320-575; fax: (82) 416-217.

AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI

Összefoglaló a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyûjtemény Közalapítvány
gazdálkodásának ellenõrzésérõl (0721)

Az Állami Számvevõszék befejezte a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyûjtemény Közalapítvány
(HDKE) gazdálkodásának ellenõrzését.

A közalapítvány az ellenõrzött idõszakban összesen 874 millió Ft bevételt számolt el, amelynek 88,5%-a származott
költségvetési forrásból, az éves költségvetési törvények alapján 758 millió Ft címzett és 15 millió Ft pályázati támogatást
kapott. A közalapítvány a költségvetési támogatások felhasználásáról a támogatási szerzõdés elõírásainak megfelelõen
szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásával elszámolt. A költségvetésen kívüli bevételek (101 millió Ft) 76%-át a ko-
rábban fejlesztésre kapott támogatások idõarányos része, további hányadát a magán- és jogi személyek adománya, a sza-
bad pénzeszközök lekötésébõl származó kamatbevétel, valamint az szja-felajánlás és a múzeumi belépõdíj, valamint
egyéb bevételek tették ki. A kuratórium a költségvetési és egyéb támogatásokat, valamint a közalapítvány saját bevétele-
it az alapító okiratban meghatározott céljainak megvalósítása érdekében használta fel. A közalapítványi vagyon felhasz-
nálásáról az éves pénzügyi terv keretében, a munkaterv elfogadásával, illetve egyedi határozattal döntött, határozatait az
alapító okirat elõírásának megfelelõen határozatképes ülésen, az elõírt szavazataránnyal hozta meg.

A HDKE céljai elérése érdekében gyûjteményt hozott létre, azt folyamatosan fejlesztette (a tárgyi anyagok gyûjtemé-
nye 239, a dokumentációk gyûjteménye 6800 darabbal gyarapodott), továbbá állandó és tizenegy idõszakos kiállítást
rendezett meg (a múzeumi látogatók száma évente átlagosan 39 ezer fõ volt), tudományos kutatási tevékenysége ered-
ményeként 90 ezer áldozat nevét tárta fel és állított emlékfalat tiszteletükre. A kuratórium kiemelt feladatként végezte a
holocaust valós történetének, következményeinek, tanulságainak oktatását (az ellenõrzött idõszak alatt az oktatásban
részt vevõk száma tízszeresére emelkedett).
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A 2004. évben az Emlékközpont üzemeltetésén túl a cél szerinti költségek egynegyedét a kiállítás elõkészítésével és
megnyitásával kapcsolatos feladatok tették ki. A 2004–2006. évek között a kutatásra, publikálásra fordított összeg a ti-
zenhétszeresére, a nevelési, oktatási költségek a tizennégyszeresére, az áldozatok névlistájára fordított kifizetések a
nyolcszorosára emelkedtek. Az Emlékközpont üzemeltetésének tárgyi feltételeit épületberuházás és -felújítás keretében
az NKÖM, az üzemeltetés személyi feltételeit pedig a közalapítvány biztosította. A kuratórium a Ptk.-ban és az alapító
okiratban elõírt beszámolási kötelezettségének a költségvetési támogatások felhasználásáról szóló elszámolás, valamint
az NKÖM által elõírt kötelezõ adatszolgáltatás megküldésével tett eleget.

Az állandó kiállítást a közalapítvány mûszakilag a kiállítás kivitelezésére felkért Magyar Nemzeti Múzeumtól 2006.
év elején vette át, február 21-én ünnepélyesen megnyitotta, ezzel az eszközök rendeltetésszerû használatba vétele meg-
történt. A helyszíni ellenõrzés lezárásáig az állandó kiállítás vagyontárgyait, vagyoni értékû jogait a közalapítvány nem
aktiválta, mivel a kiállítás beruházással létrejött 511,8 millió Ft értékû kincstári vagyontárgyai vagyonkezelõi jogának
térítésmentes átvétele teljeskörûen csak a használatbavételt követõ több mint egy év elteltével valósult meg. Az ideigle-
nes kiállításokhoz a tárgyi és személyi feltételeket egyaránt a közalapítvány biztosította. A kuratórium a Ptk.-ban és az
alapító okiratban elõírt beszámolási kötelezettségének a költségvetési támogatások felhasználásáról szóló elszámolás,
valamint az NKÖM által elõírt kötelezõ adatszolgáltatás megküldésével tett eleget.

A közalapítvány alapító okirata a vonatkozó törvényi elõírásoknak megfelelõen szabályozta a közalapítvány mûködé-
sét, gazdálkodását, valamint a törzsvagyonon felüli induló vagyon és a központi költségvetési támogatás felhasználását.
A nemzeti kulturális örökség minisztere az alapító okirat módosításait a törvényi elõírásnak megfelelõen nyilvánosságra
hozta. Az alapító okirat és módosításai a közalapítvány által kezelt és fenntartott gyûjteményre vonatkozó belsõ ellent-
mondást tartalmaztak, mivel a gyûjteményt közlevéltárinak minõsítette és elõírta a közlevéltárak nyilvántartásába törté-
nõ bejelentkezési kötelezettséget, ugyanakkor a köziratok gyûjtését csak másolatban engedélyezte. Az Emlékközpont
megnyitásától kezdve rendelkezett az alapító okirat által elõírt mûködési engedéllyel, amely szerint a gyûjtemény közér-
dekû muzeális gyûjtemény. A kuratórium a közalapítvány mûködésének rendjét a Szervezeti és mûködési szabályzatban
határozta meg, amely nem tartalmazta a közalapítványi titkárság szakmai szervezeti egységei feladatait, mûködési elveit.

A közalapítvány rendelkezett a számviteli törvényben elõírt, a kuratórium által elfogadott szabályzatokkal, amelyek
azonban nem teljeskörûen, és nem az alapítványi sajátosságok figyelembevételével szabályozták a számviteli elszámo-
lás rendjét. A szabályzatok elõírásai csak részben érvényesültek a gyakorlatban. A közalapítvány az ellenõrzött évekre
elkészítette a kettõs könyvvitel szerinti könyvvezetéssel alátámasztott közhasznú egyszerûsített éves beszámolóit és az
éves közhasznúsági jelentéseket, azokat a könyvvizsgáló hitelesítõ záradékkal látta el. A beszámolókat fõkönyvi kivo-
nattal és analitikus nyilvántartásokkal, a mérleget leltárral támasztották alá. A közalapítvány az éves beszámolóját
2005-ben az alapító okirat elõírásának megfelelõen országos sajtó útján közzétette, a 2004. évre ezt a kötelezettséget
nem teljesítette. A könyvvezetés a feltárt hiányosságok ellenére megfelelõ alapot teremtett az éves beszámolók
alátámasztásához.

A Kormány a közalapítvány mûködésének és gazdálkodásának ellenõrzésére felügyelõbizottságot jelölt ki, mûködé-
sét az alapító okirat a törvényi elõírásoknak megfelelõen szabályozta. A bizottság az alapító okiratban foglalt ellenõrzési
tevékenységét ellátta, véleményezte a közalapítvány éves közhasznúsági jelentéseit, benne az éves egyszerûsített beszá-
molókat, szorgalmazta a belsõ szabályzatok elkészítését és véleményezte azokat, tevékenységérõl évente beszámolt az
alapítónak.

A helyszíni ellenõrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoltuk az oktatási és kulturális miniszternek, hogy
kezdeményezze az alapító okirat módosítását a közlevéltárak nyilvántartásába történõ bejelentkezési kötelezettségre vo-
natkozó ellentmondás megszüntetése érdekében. A kuratóriumnak – többek között – javasoltuk, hogy vizsgálja felül a
belsõ szabályzatokat, az ügyvezetõ igazgatónak pedig, hogy gondoskodjon a belsõ szabályzatok elõírásainak maradék-
talan betartatásáról.

A jelentés teljes terjedelmében az interneten a http://www.asz.hu címen érhetõ el.
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közleménye

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
pályázati felhívása

az erdõk közjóléti célú védelmét és bõvítését szolgáló feladatok ellátásának 2007. évi csekély összegû
támogatására, a személyi jövedelemadó 1%-ának adófizetõk által felajánlott részébõl képzett bevételbõl

A pályázatok benyújtásának határideje:
a pályázati felhívás FVM Értesítõben történõ megjelenését követõ 60. nap

A pályázatok beadása:
A pályázatokat postán szíveskedjenek eljuttatni a határidõ lejárta elõtti postára adással, az illetékes Megyei MGSZH

Erdészeti Igazgatósághoz (a továbbiakban: erdészeti igazgatóság). Az erdészeti igazgatóság címeit a melléklet tartal-
mazza. A faxon beküldött pályázatokat nem tudjuk elfogadni.

Dokumentumok és hasznos információk az FVM és az MGSZH internetes honlapjairól érhetõk el:

(ttp://www.fvm.hu).
(ttp://www.aesz.hu).

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM) – az erdõk közjóléti célú védelmét és
bõvítését szolgáló feladatok ellátásának 2007. évi csekély összegû támogatásáról szóló 91/2007. (VIII. 23.) FVM rende-
let (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (1) bekezdése alapján – az alábbi felhívást teszi közzé.

1. A támogatás általános célja

A folyamatos erdõborítással járó erdõgazdálkodás terjesztése és annak megvalósítása a városi és a közjóléti igénybe-
vétel szempontjából frekventált erdõterületeken, valamint az erdõk védelmének, fejlesztésének elõsegítése, és az ezt
szolgáló szemléletformálás széles körû elterjesztése.

2. Támogatás igényelhetõ

a) a városi, és a közjóléti igénybevétel szempontjából frekventált erdõterületeken a folyamatos erdõborítás kialakítá-
sát elõsegítõ beavatkozások,

b) a folyamatos erdõborítással járó természetközeli erdõkezelési módszerek fokozottabb elterjedését szolgáló
tevékenységek,

c) a 2. pont a) és b) célok megvalósulását segítõ szakképzési programok,
d) folyamatos erdõborítással járó természetközeli erdõkezelési módszerek, illetve az erdõk közjóléti szolgáltatásait

bemutató ismeretterjesztõ rendezvények tartásának, erdészeti erdei iskolák programjainak, kiadványok megjelentetésé-
nek és kommunikációs tevékenységek (publikálás a nyomtatott és elektronikus sajtóban, interneten),

e) a folyamatos erdõborítással járó természetközeli erdõkezelés megismertetését szolgáló erdei tanösvények, szabad-
téri erdei oktató bázis kialakításának költségeihez.

A támogatási célterületek részletes leírását és a jogosult költségeket a Rendelet 9–14. § szakaszai tartalmazzák.

3. Pályázók köre, a támogatás igénybevételének feltételei

Támogatás igénybevételére jogosult az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság, illetve azok társulása, aki (amely):

a) rendelkezik a Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal ügyfél-regisztrációs számával;
b) az erdészeti hatóság által határozatban megállapított befizetési kötelezettségeit teljesítette;
c) nyilatkozik arról, hogy nincs lejárt köztartozása, a kérelem benyújtásakor nem áll csõd-, felszámolási, végelszámo-

lási eljárás alatt, illetve nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggõ végrehajtási eljárás alatt;
d) nyilatkozik a kérelem benyújtását megelõzõ kettõ pénzügyi évben, és a folyamatban lévõ pénzügyi évben kapott

valamennyi, az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozó csekély összegû támogatás összegérõl;
e) megfelel az egyes megpályázni kívánt támogatási célterülethez tartozó, a Rendelet 9–14. §-aiban felsorolt feltéte-

leknek; valamint
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f) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok 1992. évi XXXVIII. törvényben meghatározott követelményeinek.
Egy pályázó a Rendelet 9–14. §-aiban megjelölt támogatási jogcímek mindegyikére csak egy-egy pályázat alapján ré-

szesülhet támogatásban.

4. A támogatás forrása és mértéke

A támogatás forrása az FVM fejezeti kezelésû Erdõterület közjóléti célú védelmének és bõvítésének feladata elõirány-
zat-felhasználási keretszámla, számlaszáma: 10032000-01220191-52000001.

A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke kettõszáztizenhat millió-kettõszázezer forint.
Támogatás a rendelkezésre álló keret mértékéig nyújtható. Amennyiben a célterületek közötti keretmegoszlás a pályá-

zatok elbírálásakor nem kerül lekötésre, a le nem kötött összeg a többi célterületre felhasználható keretet növeli a Rende-
let 4. § (2) bekezdésében rögzített arányok szerint.

A támogatás az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozik. Ennek értelmében a támogatás összege pályázóként
nem haladhatja meg a 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletben meghatározott értéket (az adott pénz-
ügyi évben, valamint az elõzõ két évben együttesen legfeljebb 200 ezer Euró).

5. A pályázat tartalmi és formai követelményei

A pályázatot a pályázati felhívás mellékletét képezõ, az FVM (www.fvm.hu) és MGSZH Erdészeti Igazgatóság
(www.aesz.hu) honlapjáról letölthetõ Pályázati Adatlap és Pályázati Ûrlapok kitöltésével kell elkészíteni.

A benyújtandó pályázati dokumentációt az alábbiak szerint kell összeállítani:
– hiánytalanul kitöltött Adatlap,
– az Adatlap kitöltött és aláírt 1. sz. melléklete,
– a támogatási célterület szerint kitöltött ûrlap(ok) és mellékleteik.

6. A pályázatok benyújtásának helye és módja

A pályázatot az erdõterület fekvése szerint illetékes, az erdõterülethez nem kapcsolódó támogatások esetében a pályá-
zó lakóhelye/székhelye szerint illetékes erdészeti igazgatósághoz kell a pályázati felhívás megjelenésének 30 napját kö-
vetõ további 30 napon belül postai úton tértivevényesen benyújtani. A benyújtás idõpontja a postabélyegzõ kelte.

A pályázat benyújtásának határideje jogvesztõ hatályú.
A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. A beadott pályázatokon egyértelmûen fel kell tüntet-

ni, melyik az eredeti és melyik a másolati példány. A pályázatot oldalszámozással kell ellátni.

7. A pályázatok benyújtásának, elbírálásának rendje

A benyújtott pályázatokat az erdészeti igazgatóság nyilvántartásba veszi. A határidõ után benyújtott pályázatokat az
erdészeti igazgatóság érdemi elbírálás nélkül elutasítja és visszaküldi.

A hiányosan benyújtott pályázatok esetében az erdészeti igazgatóság egyszeri alkalommal a pályázót a hiányok meg-
jelölése mellett 15 napos határidõ kitûzésével a hibák kijavítására, illetve pótlására szólítja fel. A hiánypótlási határidõ
elmulasztása esetén az erdészeti igazgatóság a pályázatot elutasíthatja.

A pályázatok értékelését – a miniszter által felkért – bírálóbizottság végzi az alábbi szempontok szerint:
– Szakmai megalapozottság
– Közcélúság
– Fenntarthatóság
– Költséghatékonyság
– Komplexitás
A támogatást megállapító döntés meghozatalakor a fenti szempontokra figyelemmel rangsor állítása kerül alkalma-

zásra.
A pályázatokat a benyújtásra elõírt határidõ lejártát követõ 45 napon belül értékelni kell.
A pályázati felhívásban meghatározott szempontok, valamint az erdészeti igazgatóság által tett vélemények alapján a

bírálóbizottság a pályázatokra vonatkozóan összesített javaslatot tesz.
A támogatásokkal kapcsolatos döntést – a bírálóbizottság által tett javaslat figyelembevételével – a miniszter által ki-

jelölt állami szerv vezetõje hozza meg.
A döntés vonatkozhat a támogatás odaítélésére, a támogatás mértékének meghatározására, illetve a pályázat elutasítá-

sára.
A pályázatot benyújtót a bírálati jegyzõkönyv elkészültétõl számított 30 napon belül kell értesíteni a pályázati döntés-

rõl.
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Az ügyfél – a rá vonatkozó adatok tekintetében – jogosult betekinteni a pályázat elbírálásával összefüggésben keletke-
zett bírálati jegyzõkönyvbe.

A döntéssel kapcsolatban – annak kézhezvételét követõ 15 napon belül – kifogást lehet benyújtani a miniszterhez, aki
azt 30 napon belül elbírálja.

8. Szerzõdéskötés

A nyertes pályázó részére az erdészeti igazgatóság vezetõje a döntést követõ 30 napon belül összeállítja és postázza a
támogatási szerzõdést, melyben meghatározza a támogatás részletes feltételeit. A pályázó az aláírást követõen
visszaküldi a támogatási szerzõdést.

A pályázatban foglaltakat, vagy annak a támogatási döntés alapján elfogadott részét, a támogatási szerzõdésben fog-
laltak szerinti határidõn belül kell megvalósítani.

A pályázó a projektet a pályázat benyújtását követõen saját felelõsségére megkezdheti. A költségek elszámolására
csak a pályázat benyújtása után, illetve a benyújtás idõpontja és 2008. február 28. között megvalósuló tevékenységekkel
kapcsolatos számlák alapján van mód.

9. Ellenõrzés

A pályázatban foglaltak megvalósításának, valamint az elõírt feltételek teljesülésének teljes körû helyszíni ellenõrzé-
sére az erdészeti igazgatóság jogosult.

Amennyiben az ellenõrzés során bebizonyosodik, hogy a támogatást jogosulatlanul vették igénybe, az erdészeti igaz-
gatóság határozatban elrendeli annak visszafizetését.

10. A támogatás kifizetésének rendje, elszámolása

A megkötött támogatási szerzõdésnek megfelelõen a pályázó a tevékenység megvalósulását követõen elszámolást ké-
szít, és 2008. február 28-ig – mellékletekkel, bizonylatokkal, számlákkal együtt – az illetékes erdészeti igazgatóságnak
2 példányban benyújtja. Csak a pályázat benyújtása után kiállított számlák számolhatók el.

Az erdészeti igazgatóság az elszámolást ellenõrzi. Amennyiben az nem felel meg a rendeletben, valamint az egyéb
jogszabályokban elõírt feltételeknek, vagy más okból kiegészítésre, vagy javításra szorul, a pályázót a hiányok megjelö-
lése mellett 15 napos határidõ kitûzésével a hibák kijavítására, illetve pótlására szólítja fel. Amennyiben kiderül, hogy a
pályázó a megvalósítás során nem a benyújtott pályázati anyagban és a szerzõdésben rögzített feltételek szerint járt el, a
támogatás kifizetését részben vagy egészben elutasítja.

11. A pályázatnál alkalmazandó jogszabályok

– Az erdõk közjóléti célú védelmét és bõvítését szolgáló feladatok ellátásának 2007. évi csekély összegû támogatásá-
ról szóló 91/2007. (VIII. 23.) FVM rendelet

– A Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i
1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006. 12.28., 5. o.)

– Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.)
– Az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló 1996. évi LIV. törvény (Evt.)
– 2006. évi CXXVII. törvény a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl
– A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény
– Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
– A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
– Az Evt. végrehajtásáról szóló többször módosított 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet
– A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek igazolására alkalmas iratokról szóló 1/2006. (II. 2.) FMM

rendelet

12. A pályázattal kapcsolatban részletes felvilágosítást adnak

A Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalok Erdészeti Igazgatóságainak Pályázati és Támogatási Osztályai.
Az erdészeti igazgatóságok címét és elérhetõségét a pályázati felhívás melléklete tartalmazza.

2308 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/39. szám



Melléklet

Baranya Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság
7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 17.
Telefon: (72) 522-044

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság
3535 Miskolc, Árpád u. 90.
Telefon: (46) 531-020

Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság
1054 Budapest, Széchenyi u. 14.
Telefon: (1) 374-3400

Hajdú-Bihar Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság
4025 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky u. 16.
Telefon: (52) 521-020

Somogy Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21.
Telefon: (82) 529-200

Vas Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság
9700 Szombathely, Batthyány tér 2.
Telefon: (94) 512-980

Veszprém Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság
8201 Veszprém, Szent Margit park 2.
Telefon: (88) 576-000

Zala Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 36.
Telefon: (92) 549-680

Bács-Kiskun Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság
6001 Kecskemét, József A. u. 2.
Telefon: (76) 501-700

Heves Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság
3300 Eger, Klapka u. 1/B
Telefon: (36) 510-570

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Erdészeti Igazgatóság
1054 Budapest, Széchenyi utca 14.
Telefon: (1) 374-3200
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ADATLAP
Az erdõk közjóléti célú védelmét és bõvítését szolgáló feladatok ellátásának 2007. évi csekély összegû,

a személyi jövedelemadó 1%-ának adófizetõk által felajánlott részébõl képzett bevételbõl támogatására
– támogatás igényléséhez –

I/1. Az igénylõ azonosító adatai A pályázat egyedi azonosítója (a kezelõ szervezet tölti ki):
_ _._/_ _ _ _/_ _/2007

Ügyfélregisztrációs szám:
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Erdõgazdálkodói kód (erdõgazdálkodó esetén):
__ __ __ __ __ __ __ __

Az igénylõ minõsítési kódja (kérjük a megfelelõ számot beírni): � Megnevezése:
__________________________________

1.
Belföldi természetes személy (magánszemély, max. 250 E Ft éves nettó árbevétellel rendelkezõ
mezõgazdasági õstermelõ)

2.
Mikrovállalkozás* (10 fõnél kevesebb foglalkoztatott, max. 2 millió eurónak megfelelõ forintösszegû nettó
árbevétel vagy mérlegfõösszeg)

3.
Kisvállalkozás* (50 fõnél kevesebb foglalkoztatott, max. 10 millió eurónak megfelelõ forintösszegû nettó
árbevétel vagy mérlegfõösszeg)

4.
Középvállalkozás* (250 fõnél kevesebb foglalkoztatott, max. 50 millió eurónak megfelelõ forintösszegû nettó
árbevétel vagy max. 43 millió eurónak megfelelõ forintösszegû mérlegfõösszeg)

5. Az 1–4. kategóriákba nem tartozó vállalkozás

6. Nonprofit szervezet államháztartáson belül (pl. önkormányzat)

7. Nonprofit szervezet államháztartáson kívül (pl. alapítvány, kht.)

Megjegyzés:
– A kis és középvállalatokról, fejlõdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tv. alapján.
– A 2., 3., 4. vállalkozási formák esetén: az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedé-
se – tõke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen nem haladja meg a 25%-ot, kivéve a kis- és közép-
vállalatokról, fejlõdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tv. 19. § 1. pontjában meghatározott befektetõket.
– A 2., 3., 4. vállalkozási formák esetén: a mutatókat az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában
éves beszámoló vagy egyszerûsített éves beszámoló szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérleg fõ-
összeg alapján kell meghatározni. Az egyéni vállalkozás minõsítése az adóbevallása szerint, a foglalkoztatotti létszám
alapján történik. Az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozó vállalkozás mi-
nõsítése a saját nyilvántartása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik.

Adóalany: Igen = 1 Nem = 0
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Az igénylõ neve:

Az igénylõ székhelye, ir.szám: település

cím: __________________________________ utca __________________________ hsz.
________________________ hrsz. ________________________

Statisztikai számjele __ __ __ __ __ __ __ __ – __ __ __ __ – __ __ __ – __ __

Az igénylõ adószáma (M) (2., 3., 4., 6., 7. minõsítési kód esetén
töltendõ ki, 8+1+2 formátummal): – –

Az igénylõ adóazonosító jele (M) (1. minõsítési kód esetén töltendõ ki,
10 hosszúságban):

Az igénylõ cégjegyzék/ vállalkozói engedély/ bírósági bejegyzési végzés száma:
____________________________________

I/2. A program/projekt pénzügyi adatai

Egyes jogcímekre igényelt összeg (Ft):

a) Erdészeti beavatkozások:

b) Tervezés és vágásjelölés:

c) Szakképzés és tapasztalatcsere:

d) Ismeretterjesztés:

e) Tanösvények, oktatóhelyek:

Igényelt összeg összesen (a+b+c+d+e):

Számlavezetõ pénzintézet neve:

Bankszámlaszám: __ __ __ __ __ __ __ __ – __ __ __ __ __ __ __ __ – __ __ __ __ __ __ __ __

I/3. A program/projekt egyéb adatai

A pályázat összeállítója/kapcsolattartó: Név:

Település:

Közterület (út/utca/stb.):

Házszám: Irányítószám:

E-mail:

Telefon/fax:

II. Pályázati leírás

Támogatási jogcímenként röviden, legfeljebb 2000 karakterben foglalja össze a tervezett tevékenységeket. A leírás cí-
mében szerepeljen a támogatási jogcím neve és betûjele, a leírásban térjen ki az alábbi pontokban megadott szempon-
tokra. Ha több támogatási célra pályázik, amelyek ugyanazt a területet érintik, az érintett terület leírását elegendõ az elsõ
célnál megadni.

A tervezett program indokoltságát, hatékonyságát alátámasztó dokumentumokat, a pályázó referenciáinak rövid
összefoglalását, a pályázó mellékletként csatolhatja.
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II/1. „Erdészeti beavatkozások”
A pályázati felhívás 2. a) szerinti támogatási cél: a városi, és a közjóléti igénybevétel szempontjából frekventált erdõ-

területeken a folyamatos erdõborítás kialakítását elõsegítõ beavatkozások
– helyzetismertetés (az érintett erdõk, az eddigi ilyen tevékenységek rövid bemutatása)
– célok
– tervezett beavatkozások indoklása
– költségvetés indoklása, alátámasztása
– nyilvánosság, partnerség érvényesülése
Az igényelt költségeket a 1. számú Ûrlapon tüntesse fel!

maximum 2000 karakter

II/2. „Tervezés, vágásjelölés”
A pályázati felhívás 2. b) szerinti támogatási cél: a folyamatos erdõborítással járó természetközeli erdõkezelési mód-

szerek fokozottabb elterjedését szolgáló tevékenységek
– helyzetismertetés (az érintett erdõk, az eddigi ilyen tevékenységek rövid bemutatása)
– célok
– tervezett beavatkozások indoklása
– költségvetés indoklása, alátámasztása
– nyilvánosság, partnerség érvényesülése
– szakmai vezetõ, tervezõ, jelölõ bemutatása, kapcsolata a területtel
Az igényelt költségeket a 2. számú Ûrlapon tüntesse fel!

maximum 2000 karakter
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II/3. „Szakképzés, tapasztalatcsere”
A pályázati felhívás 2. c) szerinti támogatási cél: a 2. a) és 2. b) célok megvalósulását segítõ szakképzési programok,

tanulmányutak
– helyzetismertetés (az érintett célközönség, az eddigi ilyen tevékenységek rövid bemutatása: vannak-e elõzmények,

vagy új kezdeményezés)
– közvetlen és távlati célok
– a szakmai vezetõ szervezet, vagy személy bemutatása, a választás indoklása
– a képzés tananyagának vázlatos bemutatása
– helyszín választás indoklása
– képzésen résztvevõk (kik, mennyien, honnan?)
– költségvetés indoklása
– nyilvánosság, partnerség érvényesülése
Az igényelt költségeket a 3. számú Ûrlapon tüntesse fel!

maximum 2000 karakter

2007/39. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2313



II/4. „Ismeretterjesztés, kommunikáció”
A pályázati felhívás 2. d) szerinti támogatási cél: a folyamatos erdõborítással járó természetközeli erdõkezelési mód-

szerek, illetve az erdõk közjóléti szolgáltatásait bemutató ismeretterjesztõ rendezvények és erdészeti erdei iskolák prog-
ramjainak megtartása, kiadványok megjelentetése és kommunikációs tevékenység (publikálás a nyomtatott és elektro-
nikus sajtóban, interneten)

– helyzetismertetés (az érintett célközönség, az eddigi ilyen tevékenységek bemutatása: vannak-e elõzmények, vagy új
kezdeményezés)

– közvetlen és távlati célok, célközönség
– a szakmai vezetõ, szerzõk bemutatása, indoklása
– rendezvények/foglalkozások esetében: a rendezvény tartalmának rövid leírása
– a kiadvány/elkészítendõ kommunikációs anyag témájának, terjedelmének vázlatos bemutatása, indoklása, terjesztés

terve (hogyan jut el a célközönséghez?)
– költségvetés indoklása
– nyilvánosság, partnerség érvényesülése
Az igényelt költségeket a 4. számú Ûrlapon tüntesse fel!

maximum 2000 karakter
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II/5. „Tanösvények, erdei oktatóhelyek kialakítása”
A pályázati felhívás 2.e) szerinti támogatási cél: a folyamatos erdõborítással járó természetközeli erdõkezelés megis-

mertetését szolgáló erdei tanösvények, szabadtéri erdei oktató bázis kialakítása
– helyzetismertetés (az érintett erdõk, állományadatok, a környezet bemutatása, az eddigi ilyen tevékenységek bemu-

tatása: volt-e, vagy új kezdeményezés)
– szakmai és ismeretterjesztési célok (helyi speciális célok)
– a tanösvény tartalmának indoklása (miért ezek a témák)
– költségvetés indoklása
– nyilvánosság, partnerség érvényesülése
Az igényelt költségeket a 5. számú Ûrlapon tüntesse fel!

maximum 2000 karakter
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III. ELLENÕRZÕ LISTA és IRATJEGYZÉK

III/1. Ellenõrzõ lista
Dokumentum csatolását kérjük jelölni a négyzetben

Támogatási jogcím: a) b) c) d) e)

Kötelezõen csatolandó mellékletek

1. Nyilatkozat �

2. Pályázati ûrlap � �

3.
Térképvázlat, vázlatrajz
(erdészeti üzemtervi térkép) � � �

Nem kötelezõ, kiegészítõ mellékletek

4.
Kiegészítõ dokumentumok
[szakmai önéletrajz, a szakértõ(k),
oktató(k) bemutatása, referenciák]

� � � � �

5.

Programvázlat, leírás (a képzés,
kiadvány, publikáció, tanösvény tábla
stb. tartalmának bemutatása)
amennyiben értelmezhetõ
(maximum 4000 karakter)

� � � � �

III/2. Iratjegyzék
Kérjük, tüntesse fel milyen egyéb mellékletet és melyik pályázati célhoz csatolt. Az egyéb mellékletként csatolható

dokumentumok pld. a tervezett program indokoltságát, hatékonyságát, vagy a pályázó jogosultságát támaszthatják alá,
lehetnek pld. erdõrészlet lapok, igazolás a rendeltetés megváltoztatására beadott kérelemrõl stb.; valamint a fenti táblá-
zat 4. és 5. pontjában megjelölt mellékletek részletes felsorolása.

Sor-
szám

Melléklet megnevezése a) b) c) d) e)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Kelt: ……………………………………………………
…………………………………………

a pályázó (cégszerû) aláírása
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A pályázati ADATLAP 1. sz. melléklete
NYILATKOZAT

Az erdõk közjóléti célú védelmét és bõvítését szolgáló feladatok ellátásának 2007. évi csekély összegû,
a személyi jövedelemadó 1%-ának adófizetõk által felajánlott részébõl képzett bevételbõl támogatására

– támogatás igényléséhez –

Alulírott, ……………………….…………………………………………………………………………… (regiszt-
rációs szám: ………………………………) büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy

a) a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körûek, valódiak és hitelesek;
b) a támogatott erdõrészletek per és igénymentesek;
c) az államháztartás alrendszereibõl folyósított támogatásból eredõ lejárt és ki nem egyenlített tartozásom nincs;
d) jelenleg nem állok csõd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás alatt, és a pályázat elbírálásáig, illetve a támoga-

tási szerzõdés lejártáig bejelentem, ha ellenem csõd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás indult, illetve lejárt ese-
dékességû, meg nem fizetett köztartozásom keletkezett;

e) megfelelek a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továb-
biakban: Áht.) 15. §-ban megfogalmazott követelményeinek, valamint az Áht. 15. § (11) bekezdés szerint vizsgálandó
jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet adatait rendelkezésre bocsátom;

f) a kérelem benyújtását megelõzõ kettõ pénzügyi évben, és a folyamatban lévõ pénzügyi évben az alábbi, a Szerzõdés
87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizott-
sági rendelet (HL L 379., 2006.12.28., 5. o.) hatálya alá tartozó csekély összegû támogatásban részesültem:

Év Kapott támogatás (euró)

2005

2006

2007

Hozzájárulok
g) a pályázat szabályszerûségének és a támogatás rendeltetésszerû felhasználásának jogszabályban meghatározott

szervek által történõ ellenõrzéséhez;
h) hogy a köztartozások – az Áht. 13/A. § (4) bekezdésében és az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.

Korm. rendelet 92. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti – figyelemmel kísérése céljából az adószámomat/adóazonosító-
jelemet a támogatást nyújtó szerv és a Kincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetõleg az adósság bekö-
vetkezése tényének és összegének megismeréséhez.

Tudomásul veszem, hogy
i) lejárt esedékességû, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illet meg, az

esedékes támogatások folyósítása a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. § (5) bekezdése szerint felfüggesztésre ke-
rül, illetve az Áht. 13/A. § (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében – a támo-
gatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintõ módon – visszatartásra kerül;

j) a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege, a támogatott program
megvalósítási helye a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben szabályozott módon nyilvánosságra hozhatók.

Hozzájárulok, hogy
k) a Kincstár keretében mûködõ, alapvetõen pénzügyi szemléletû megfigyelõ rendszer, az OTMR a jogszabályban

meghatározott jogosultak döntéshozók, elõirányzat-kezelõk, Monitoring Bizottságok számára hozzáférési lehetõséget
biztosíthasson a pénzügyi adatbázishoz.

Ezen nyilatkozat a pályázat elválaszthatatlan részét képezi.

Kelt: ……………………………………………………
…………………………………………

a pályázó (cégszerû) aláírása
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1. pályázati ûrlap
a pályázati felhívás 2/A. pontjához

Pályázó neve, lakcíme/székhelye

Ügyfélregisztrációs szám Benyújtott ûrlapok száma összesen (db) Ûrlap sorszáma

Sor-
szám Községhatár

Erdõtag
és -részlet
jelölése

Érintett
terület

1. a)
Lékek kialakítása
(max 20 E Ft/lék,

max. lékméret 500 m2)

2.
Lék kialakítása

fenyvesben
(max. 20 E Ft/lék,

max. lékméret 500 m2)

1. b)
Ideiglenes védõkerítés

létesítése, lékes
felújításhoz

(max. 1 E Ft/fm)

3.
Hagyásfák kezelése

(max. 4 E Ft/ha)

4.
Fakitermelések utáni

területrendezés
(max. 20 E Ft/ha)

5.
Kíméletes közelítés
többletköltségeinek

támogatása, kitermelt
fatömeghez

kapcsolódóan
(max. 1 E Ft/m2)

6.
Érintett fákról 10 cm
tõátmérõjû elszáradt

ágak eseti eltávolítása
(max. 5 E Ft/ha)

7.
Inváziós növényfajok

visszaszorítása
(max. 50 E Ft/ha)

Igényelt
költség

összesen

Megítélt
támogatás

ha db E Ft/db db E Ft/lék fm E Ft/fm db E Ft/db ha E Ft/ha m2 E Ft/m3 db Ft/fa ha E Ft/ha E Ft E Ft

Összesen

A fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ……………………………, 2007. …………… hónap …… nap

P. H.
……………………………………………

Erdõgazdálkodó
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2. pályázati ûrlap
a pályázati felhívás 2/B. pontjához

Pályázó neve, lakcíme/székhelye

Ügyfélregisztrációs szám Ûrlap sorszáma Benyújtott ûrlapok száma
összesen (db)

Sor-
szám Érintett erdõrészletek azonosítója (községhatár-tag-részlet)

Üzemmódváltást megalapozó
szakmai tervek készítése

Természetközeli erdõkezelés céljait
szolgáló vágásjelölés Igényelt költség

összesen
Megítélt támogatás

összesen
Érintett terület Igényelt költség Érintett terület Igényelt költség

ha E Ft ha E Ft E Ft E Ft

Összesen

A fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ……………………………, 2007. …………… hónap …… nap

P. H.
……………………………………………

Támogatást igénylõ
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3. pályázati ûrlap
a pályázati felhívás 2/C. pontjához

Pályázó neve, lakcíme/székhelye

Ügyfélregisztrációs számÓ

Benyújtott ûrlapok száma összesen (db) Ûrlap sorszáma (db)

Sor-
szám

Település,
ahol a program megvalósul

Program témájának
megnevezése

Továbbképzés szervezése, természetvédelmi õrök,
erdõgazdálkodók, erdõtulajdonosok és szakirányítók

továbbképzésére
Tanulmányút szervezése Igényelt

költség
összesen

E Ft

Megítélt
támogatás

E Ftnap E Ft/nap résztvevõk
száma (fõ)

egy résztvevõre
jutó költség

(E Ft/fõ)
nap E Ft/nap résztvevõk

száma (fõ)

egy résztvevõre
jutó költség

(E Ft/fõ)

Összesen

A fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ……………………………, 2007. …………… hónap …… nap

P. H.
……………………………………………

Támogatást igénylõ
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4. pályázati ûrlap
a pályázati felhívás 2/D. pontjához

Pályázó neve, lakcíme/székhelye

Ügyfélregisztrációs számÓ

Benyújtott ûrlapok száma összesen (db) Ûrlap sorszáma (db)

Sor-
szám

Település neve,
ahol a program megvalósul

Program, mûsor, kiadvány
témájának megnevezése

Rendezvény szervezése Országos hatáskörû televízió
televízó-/rádiómûsor

Kiadvány elõállítása
B5 formátum, fekete-fehér

Kiadvány elõállítása
B5 formátum, színes

Internetes megjelenés
nyitó oldalon

Igényelt
költség

összesen

E Ft

Megítélt
támogatás

E Ftnap E Ft/nap nap E Ft/adás oldal E Ft/oldal oldal E Ft/oldal hónap E Ft/hónap

Összesen

A fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ……………………………, 2007. …………… hónap …… nap

P. H.
……………………………………………

Támogatást igénylõ
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5. pályázati ûrlap
a pályázati felhívás 2/E. pontjához

Pályázó neve, lakcíme/székhelye

Ügyfélregisztrációs szám Ûrlap sorszáma Benyújtott ûrlapok száma
összesen (db)

Sor-
szám

Érintett erdõrészletek azonosítója
(községhatár-tag-részlet)

Legalább 3 pontot bemutató erdei tanösvény létesítése Legalább 20 fõ elhelyezésére szolgáló szabadtéri erdei
oktatóbázis berendezéseinek létesítése Igényelt támogatás

összesen
Megítélt támogatás

összesen

Érintett terület Igényelt költség Berendezések száma Igényelt költség

fm E Ft/fm db E Ft/db E Ft E Ft

Összesen

A fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ……………………………, 2007. …………… hónap …… nap

P. H.
……………………………………………

Támogatást igénylõ
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A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal tájékoztatója

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye
hatósági alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkezõ gazdálkodó szervezetekrõl

I. A 3/1998. (I. 12.) IKIM rendelet alapján kiállított, érvényes hatósági alkalmassági bizonyítványok jegyzéke

Az egyes hegesztett szerkezetek gyártását végzõ gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról szóló 3/1998.
(I. 12.) IKIM rendelet elõírásai alapján a mûszaki-biztonsági felügyeletet ellátó szervezet hatáskörébe tartozó berende-
zések hegesztésére jogosító, 2007. július 1-jén érvényes hatósági bizonyítvánnyal rendelkezõ gazdálkodó szervezetek
jegyzéke a következõ

A jegyzék közzététele a rendelet 4. §-ának elõírása alapján kerül sor.

Gazdálkodó szervezet neve Címe

2T Tervezõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2700 Cegléd, Külsõ-Kátai út 96.

ACÉLÍV-BÉTA Kft. 3533 Miskolc, Kerpely A. u. 1., 3510 Miskolc,
Pf. 648

ACIS Benzinkúttechnika Kft. 2040 Budaörs, Gyár u. 2.

ACTIVE Szolgáltató Bt. 4551 Nyíregyháza-Oros, Diák u. 18.

AGROGÉP Gépgyártó Kft. 4461 Nyírtelek, Petõfi S. u. 3.

ALSTOM Power Hungária Rt. 1138 Budapest, Váci út 152–156.

Általános Szerelõipari Kft. 5380 Tiszaújváros, Lévay u. 24.

ALTERRA Építõipari Kft. 1103 Bp., Sibrik Miklós út 30.

AMBA Gyár és Gépszerelõ Vállalkozási Kft. 8200 Veszprém, Tímár u. 3/B. telephelye:
8105 Pétfürdõ, (Nitrogémûvek Rt. területén)

AQUA-NÍVÓ Víz- és Hõtechnikai Kft. 9700 Szombathely, Olimpia u. 13.

Argon-Csõszer Kft. 2400 Dunaújváros, Szabadság u. 1., Ipari telep:
HUNGRANA Kft. területén, 2432 Szabadegyháza

ARGON-CSÕSZER Kft. 2400 Dunaújváros, Október 23. tér 9.

Ásványolajtermék Tároló-Tisztító Kkt. 1215 Budapest, Pozsonyi u. 6.

ATEV Rt. 1097 Bp., Illatos út 23.

Bakonyi Erõmû Rt. Erõmûvi Igazgatóság 8401 Ajka, Gyártelep

BAV Kft. 2800 Tatabánya, Eötvös u. 11.

BC-Ongromechanika Vegyipari Gépgyártó és Kivitelezõ Kft. 3702 Kazincbarcika, Boyai tér 1.

Berépszer Kft. 3516 Miskolc, Simándi P. u. 4.

BÉTA-THERM Kft. 7562 Segesd, Kossuth L. u. 90.

BIOPETROL Környezettechnikai Kft. 6726 Szeged, Thököly út 85.

C+C Mûszaki Fejlesztõ Kereskedelmi Szolgáltató Kft. 3023 Petõfibánya, Hatvani út 1.

CH-PLUSSZ 2000 Kft. 6750 Algyõ, Külterület hrsz.: 01761/6

CIKO Környezetvédelmi és Szolg. Bt. 6600 Tiszaalpár, Ady E. u. 58.

CM Szolgáltató Kft. 8500 Pápa Juhar u. 2.

COOL-TECHNIQUE Kft. 1104 Budapest, Kada u. 114/B

COOPTECH Kft. 2330 Dunaharaszti, Soroksári út 9.

Cseh és Társai Mûszaki és Kereskedelmi Kft. 4200 Hajdúszoboszló, Ady E. u. 87.
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Gazdálkodó szervezet neve Címe

CSÕ-2000 Szerelõipari Szolgáltató Kft. 5000 Szolnok, Ady Endre út 6–8.

CSÕFÉM-SZER Kft. 4033 Debrecen, Kisfaludy u. 27.

CSÕSZER Berendezéseket Szerelõ Kft. 1103 Bp., Gergely u. 81.

D.C. Gépészeti Szerelõ és Karbantartó Kft. 7030 Paks, Kölesdi u. 46.

DÉLVIÉP Dél-dunántúli Vízügyi Építõ Kft. 7400 Kaposvár, Raktár u. 13.

DERBY-TÚR Kerskedelmi és Szolgáltató Bt. 5400 Mezõtúr, Szolnoki út 21.

DESIGNER TEAM Mérnökiroda és Szolgáltató Kft. 3916 Bodrogkeresztúr, Óvásártér út 12.

DH Szerviz Kft. 4028 Debrecen, Tüzér u. 4.

DIMER Termelõ Szolgáltató és Kereskedõ Kft. 2890 Tata, Szõgyéni út 1/A

DKG-EAST Rt. 8800 Nagykanizsa, Vár u. 9.

DOBSTADT Kft. 7044 Nagydorog, Bartók B. u. 7.

DONAUWERK Kft. 1097 Bp., Illatos út 19–23.

DUNAFERR ENERGIASZOLGÁLTATÓ Kft. 2400 Dunaújváros Vasmû tér 1–3.

DUNAFERR Energiaszolgáltató Kft. Miskolci Fióktelep 3540 Miskolc, Vasgyári u. 43.

DUNAFERR Fejlesztõ és Karbantartó Kft. 2400 Dunaújváros, Vasmû tér 1–3.

E.ON EÜT Erõmûüzemeltetõ és Szolgáltató Kft. 4030 Debrecen, Mikepércsi út 1.

EDILMAT Kft. 8330 Sümeg, Mihályfai u. 29.

EGERFÉM Ipari és Kereskedelmi Kft. 3394 Egerszalók Hrsz.: 081/4, 3301 Eger Pf. 590

ÉLBER Kft. 6090 Kunszentmiklós, Rákóczi u. 62.

ELPO Mérnöki és Szolgáltató Kft. 1039 Budapest, Ady Endre u. 12.

ENERGIA Kazánjavító Kft. 6723 Szeged, Hajós u. 8.

ENERGOCOOP Kft. 4400 Nyíregyháza, Tompa M. u. 12.

ENERGOGÁZ Kft. 3508 Miskolc, Május 1. telep 3–5.

ENERGOPROMPT Kft. 1111 Budapest, Sztoczek u. 19.

ENERGOSZERVIZ Kft. 4031 Debrecen, Határ út 28/A

ENGVIN Ipari, Ker. és Szolg. Kft. 6791 Szeged, Kamilla u. 64.

ENSZER Kft. 1038 Budapest, Gyöngyvirág u. 60.

Erdõs és Társa Kft. 4440 Tiszavasvári, Kelep Ilona út 2.

Erõmû-Variant Ipari Szolgáltató Kft. 2510 Dorog, Esztergomi út 17.

EXPLANT Gáz- és Olajipari Karbantartó és Szolg. Kft. 6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 232.

EXTRAKARB Kft. 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 6.

ÉL - TEAM Kft. 2220 Vecsés, Budai N. Antal u. 74.

Fehér T. és Társa Kft. 6724 Szeged, Körtöltés u. 29.

Fém- és Mûanyag-feldolgozó Kft. 4152 Püspökladány, Kolozsvári u. 2.

FÉMÉP Borsodi Fémszerkezet Építõ Gyártó, Építõ és
Szolgáltató Kft.

3704 Berente, Ipar utca 2.

FÉMSZER ‘97 Kft. 4033 Debrecen, Szitás u. 8.

FERWELD Kft. 2030 Érd, Hunyadi János u. 46.

Fiorentini Hungary Kft. 1103 Budapest, Gergely u. 83.

Fodor Gáz Kft. 4400 Nyíregyháza, Ady E. u. 14.
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Gazdálkodó szervezet neve Címe

FORCE Kft. 1107 Budapest, Basa u. 20.

FRUCTMAS Kft. 2220 Vecsés, Dózsa György út 86.

Ganz Danubius Hungarosteel Kft. 1036 Budapest, Viador u. 7.

GÁZKAR Kft. 1022 Bp., Lórántffy Zs. u. 2.

GENERÁL-WESTING Bt. 9730 Kõszeg, Malomárok u. 25.

GEOPROTECT Kft. 1116 Budapest, Temesvár u. 20.

GÉPKAR Kft. 7030 Paks, Vasút u. 2.

GLOBIMPEX Kft. 1239 Budapest, Ócsai u. 6.

GÖNCZI és FIA Lakatosipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 5340 Kunhegyes, Tiszaszentimrei út 13.

GRÁDUS Tüzeléstechnikai és Épületgépészeti Kft. 2837 Vértesszõlõs, Sport u. 2.

GYORSSZER PLUSZ Kft. 7200, Dombóvár, Molnár Gy. u. 23.

GYVG KANIZSA TECHNOLÓGIAI GÉP- és
CSÕSZERELÕ Kft.

8800 Nagykanizsa, Csengery u. 113.

HAJDÚFLEX Kereskedelmi Szolgáltató és Mérnöki Kft. 4026 Debrecen, Jókai u. 2.

HAMARSZER Bt. 7636 Pécs, Gadó u. 12.

HINKE Kft. 7090 Tamási, Szabadság u. 91.

HÕTECHNIKA-ÉSZAK Építõ és Kereskedelmi Kft. 3793 Sajóecseg, Hrsz.: 08/10

HT Speciál 2000 Kft. 1194 Budapest, Iparos u. 7.

Hundeola Stahl Kft. 2840 Oroszlány, Majki u.6.

HUNGISZER Kft. 6750 Algyõ, Berek u. 31.

HÛT-SZER Hûtés és Technológiai Csõszerelõ Kft. 3534 Miskolc, Móricz Zsigmond út 4.

I.M.H. Kft. 2400 Dunaújváros, Kossuth L. u. 16.

IMO Hungária MS Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi J. u. 5.

INFRASERVICE Kft. 2151 Fót, Czuczor Gergely u. 15.

INTEGA Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114.

INTERN Kft. 3527 Miskolc, Vásárhelyi u. 6.

INTERSZER Kft. 2360 Gyál, Határ út 17.

IPC –SVG Kft. 3100 Salgótarján, Rákóczi u. 41.

Juhász 2002 Kft. 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 9.

JUSZTIN és FIA Kazánngyártó és Kereskedelmi Kft. 5900 Orosháza, Bem József u. 6.

Kalor-Center Kft. 1106 Bp., Maglódi út 6.

KALORSZER Kft. 2085 Pilisvörösvár, Hunyadi u. 65.

Kazánjavító 83 Kft. 6000 Kecskemét, Március 15. u. 53.

KAZÁN-JAVSZER Kft. 1105 Bp., Nyitra u. 20.

KAZÉP Kazánjavító és Szerelõ Kft. 5900 Orosháza, Vásárhelyi út 55–57.

KAZÉP Lángtechnika Kft. 5900 Orosháza, Dózsa György u. 35.

KIM – TECH Kft. 4095 Folyás, Felszabadulás u. 11/A

KIPSZER Energia Technológiai ZRt. 1106 Budapest, Jászberényi út 24–36.

„KIS” Szerelõ és Kereskedõ Kft. 3792 Sajóbábony, Gyártelep

KISKUN-MERIDIÁN Rt. 6100 Kiskunfélegyháza, III. ker. 173.
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Gazdálkodó szervezet neve Címe

KÓPIS és TÁRSA Kft. 7030 Paks, Vasút u. 10.

KOREL Kft. 2030 Érd, Budafoki u. 10.

Korrekt Bau ‘97 Kft. 5750 Algyõ, Sport u. 10.

KORRTECH Épületgépészeti Kivit., Szolg. és Ker. Kft. 4024 Debrecen, Rákóczi u. 37.

Kovács & Török Kft. 1142 Budapest, Sárrét park 7/B

KÖGÁZ Kanizsa Épszer Kft. 8800 Nagykanizsa, Tárház u. 6.

KÖZMÛ – TESZT Kft. 1148 Budapest, Kaffka Margit u. 28.

KRAFTSZER Kft. 1139 Bp., Lomb u. 23–27.

KRISTÓ Csõszerelõ Kft. 2451 Ercsi, Móricz Zsigmond u. 19.

KVV Kõolajvezetéképítõ Rt. 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 207.

LANAXIS Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3518 Miskolc, Pesti u. 18/A

LINDE GÁZ Magyarország Rt. 9653 Répcelak, Carl von Linde u. 1.

Lukács Kft. 4060 Balmazújváros, Arany J. u. 23.

MAGNET Tartálygyártó Kft. 7342 Mágocs, Kültelek 22.

MAGYAR CUKOR Zrt. 1112 Budapest Budaörsi út 161.
Telephely: 9443 Petõháza, Kinizsi u. 6.

MAL Magyar Alumínium Termelõ és Kereskedelmi Rt.
Timföld Ágazat Bauxitbányászati Ágazat

8401 Ajka, Gyártelep, hrsz.: 598

MAL Magyar Alumínium Termelõ és Kereskedelmi Rt.
Timföld Ágazat

8401 Ajka, Gyártelep, hrsz.: 598

MATERIÁL Vegyipari Szövetkezet 1239 Budapest, Ócsai út 10.

Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft. 4700 Mátészalka, Jármi út 55.

Mátra Cukor Rt. 5004 Szolnok, Gyökér u. 10.

MÁTRAFÛTÕBER Épületgépészeti Kft. 3070 Bátonyterenye, Orgona út 1–3.

Mátrai Erõmû Rt. 3272 Visonta, Erõmû u. 11., Pf. 21

MÁTRAI Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft. 3272 Visonta, Erõmû út 11.

MECHAPLAN 97 Gépészeti Tervezõ, Szolgáltató Kft. 8105 Pétfürdõ, Cseri u. 21.

MÉDIA STAR Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3780 Ládbesenyõ, Rákóczi út 53.

MEDICOMP Kft. 1173 Budapest, Vanília u. 42.

MEGAKALOR Kazángyártó és Szolgáltató Kft. 1151 Budapest, Csomád út 52.
Telephely: 9081 Gyõrújbarát, Zrínyi út 20–24.

MÉLYÉPSZER Kft. 1112 Budapest, Törökbálinti út 20.

METAL WORKER Építõipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2426 Baracs, Liget sor 32/A

METALCOR ’97 Kft. 4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Metalkontakt Épületgépészeti Fém és Gáztechnológiai
Szolgáltató E.C.

8000 Székesfehérvár, Tapolcsányi út 15.

Miskolci Hõszolgáltató Kft. 3534 Miskolc, Gagarin u. 52.

MISTRAL-MATEN WEST Kft. 2900 Komárom, Tamási Áron u. 19.

MONT Szerelõ és Vállalkozó Kft. 5100 Szolnok, Batthyány u. 36.

MULTI Kft. 1037 Bp., Laborc u. 2/A

Muntyán és Társai Bt. 5600 Békéscsaba, Sirály köz 7.
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NEUTRON Kft. 7030 Paks, Szabó Erzsébet u. 16.

New Konstruktív Kft. 8900 Zalaegerszeg, Hock J. u. 60.

NITROGÉNMÛVEK Rt. 8105 Pétfürdõ, Hõsök tere 14.

OILTECH Kft. 8878 Lovászi, Hrsz.: 0521/4., Pf. 8

Olajipari Karb. Fejl. és Tervezõ Kft. 6750 Algyõ, Ipartelep

OROSTHERM Mérnökszolgálati és Szerelõipari Kft. 5900 Orosháza, Bajnok u. 3.

PAGÉP Kft. 7100 Szekszárd, Augusz I. u. 1–3.

Pannon Petróleum Szénhidrogénipari Szolgáltató Kft. 8981 Gellénháza, Kossuth u. 2–4.

PANNONPOWER Rt. 7630 Pécs. Edison u. 1. 7612 Pf. 19

PANTECH Kft. 2443 Százhalombatta, DUFI-Külsõ ipari terület 19. ép.

PARÁZS Szolgáltató Kft. 2330 Dunaharaszti, Deák F. u. 30.

Partner Kft. 7030 Paks, Vasút u. 2.

PENTSTAR Service Kft. 2440 Százhalombatta, Tóth L. u. 1.

Pereces Oil szerviz Kft. 3530 Miskolc, Bihari út 3.

PÉTÁV Pécsi Távfûtõ Kft. 7623 Pécs, Tüzér u. 18–20.

PETROL Kft. 1047 Bp., Fóti út 43.

PETROL PLUS Kft. 4511 Nyírbogdány, Gyártelep u. 1.

PETROLSZERVIZ Kft. 6750 Algyõ, Ipartelep, 01767/6.

PETROLSZOLG Kft. 2440 Százhalombatta, Olajmunkás út 2.

PETROLTEAM Olajipari Szolgáltató és Szállítmányozási Kft. 5525 Füzesgyarmat, Ipartelep 0416/34. hrsz.

PINTÉR MÛVEK 6237 Kecel, II. Rákóczi F. út ipartelep

PIROGOLD Kft. 2162 Õrbottyán, Arany J. u. 320/2

Privát Techno-Szer Kft. 3599 Sajószöged, Kodály út 1.

PROMPT ’94 Kft. 3263 Domoszló, Ságvári út 44.

PROPÁN ’93 Kft. 4200 Hajdúszoboszló, Szováti u. 4.

QUICK 2000 Kft. 4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 61/1.

R & M TS DUNA Kft. 1106 Budapest, Akna u. 2–4.

R&M TS KeMont Kft. 3580 Tiszaújváros, Vegyészek útja 8.

RÁBTHERM Fûtés-, Klíma-, Tüzeléstechnikai Szerviz és
Szolgáltató Kft.

9024 Gyõr, Pápai u. 21.

RAJNA-BAU Kft. 3531 Miskolc, Kiss Ernõ út 23.

Ratio Homini Kft. 1151 Budapest, Alag u. 9.

Rátherm Épületgépészeti és Szolgáltató Kft. 9023 Gyõr, Fehérvári u. 22.

REINER és KANTI Kkt. 9700 Szombathely, Komlósi F. u. 51.

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. Fióktelepe Dorog 2510 Dorog, Esztergomi út 27.

ROHÉ Hungária Kft. 1158 Budapest, Késmárk u. 9.

ROZMARING – SZALÓ Kft. 2533 Miskolc, Lorántffy Zs. u. 30.

SADE-Magyarország Mélyépítõ Kft. 1117 Bp., Budafoki út 72–74.

SÁNDOR és TÁRSA Kereskedelmi, Szolgáltató és Kivitelezõ Kft. 5900 Orosháza, Vásárhelyi út 76.

SBS Szerelõ, Javító és Szolgáltató Kft. 3358 Erdõtelek, Kalásztanya
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SÉDEX Szerelõ és Szolgáltató Kft. 8400 Ajka, Kossuth u. 17.

SIEMENS Erõmûtechnika Kft. 1158 Budapest, Késmárk u. 24–28.

STAHL Acélszerkezet Gyártó és Szerelõ Kft. 3791 Sajókeresztúr, Ipartelep

STARTOIL SZERVIZ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 5081 Szajol, Külterület 2401/2. hrsz.

STEEL XXI. Kft. 3036 Gyöngyöstarján, István út 29.

STEELCORP Kft. 4029 Debrecen, Csapó u. 42.

STORATHERM Kft. 7634 Pécs, Magyarürögi út 33/1.

Strang Szerelõipari Rt. 5600 Békéscsaba, Õszi u. 1.

STUMPF ÉS TÁRSAI Ipari és Kereskedelmi Kft. 8400 Ajka, Nefelejcs u. 47. Telephely: Ajka, hrsz: 2233

Stumpf és Társai Ipari és Kereskedelmi Kft. 8400 Ajka, Fenyõ u. Hrsz: 2233

SÜD-ALI Alumínium Szerkezetek Kft. 6800 Hódmezõvásárhely, Makói út

SZAKSZER 88 Szak- és Szerelõipari Kft. 2400 Dunaújváros, Béke tér 3.

Székesfehérvári Fûtõerõmû Kft. 8000 Székesfehérvár, Királysor 1/B

Szekszárd-Hõtherm Bt. 7100 Szekszárd, Táncsics M. u. 42.

SZERSZIG Ker. és Szolg. Kft. 2440 Százhalombatta, MOL Rt. 1. telep 32.

SZETT Kft. 2000 Szentendre, Kálvária tér 5.

TAG Tartály- és Acélszerkezet Gyártó Kft. 8660 Tab, Csabapuszta

TANK-SERVICE Kft. 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Szabó Lõrinc u. 47.

TANK-SZER Kft. 7400 Kaposvár, Jutai u. 37.

TATA Hûtõtechnikai Fõvállalkozó Kft. 2890 Tata, Szomódi u. 4.

Tatabánya Erõmû Kft. 2800 Tatabánya, Vájár köz 2.

TECHNOIR Kft. 1161 Budapest, Nefelejcs u. 3.

TECHNOMONT Szerelõipari Kft. 6750 Algyõ, Ipartelep, Déli út

TECHNO-PRODUKT Kft. 2510 Dorog, Esztergomi út. 14.

TECHNO-SZER 2000 Technológiai Gépészeti Csõszerelõ Kft. 5530 Vésztõ, Békési út 61.

TECHNOSZER Kft. 8981 Gellénháza, Olajbányász krt. 9/1.

TECHNOSZER Kkt. 2120 Dunakeszi, Barátság útja 41.

TECHSZERVÍZ Kft. 4029 Debrecen, Csapó u. 42.

TECTUM Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft. 1118 Budapest, Torbágy u. 13.

TEMPÓ Kúttechnika Kft. 4400 Nyíregyháza, Északi krt. 13.

Termofarm ARM Kft. 6065 Lakitelek, Ugi út 38.

TERMOSZERVIZ Kft. 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 113/B

TERRA-21 Kft. 2016 Leányfalu, Móricz Zs. út 34.

THERMO SZERVÍZ Kft. 6721 Szeged, Brüsszeli krt. 8.

THERMO-QUEEN Kft. 3524 Miskolc, Kölcsey F. út. 25.

THERMO-VARIANT Kft. 8449 Magyarpolány, Ady E. u. 12.

TIGÉP Tiszakécskei Gépgyár Kft. 6060 Tiszakécske, Dózsa telep 69.

TISZAFERR Acélszerkezet Gyártó és Szerelõ Kft. 5008 Szolnok, Gátõr út 18.

TISZAGÉPSZER Gyárszerelõ, Építõ és Szolgáltató Kft. 3580 Tiszaújváros, Tisza u. 2/A., 3272 Visonta,
Erõmû út 11.
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TISZAI GÉPGYÁR Kft. 3581 Tiszaújváros, Ipartelep Pf. 75

Tiszaláng Kkt. 6060 Tiszakécske, Tiszabög 116.

TMK-AUTOMATIKA Kft. 3581 Tiszaújváros, Ipartelep Pf. 164

TÓTH ACÉL Csõvezeték Építõ Kft. 1211 Budapest, Duna lejáró u. 10.

Transelektro Ganz-Röck Zrt. 6100 Kiskunfélegyháza, Csanyi út 2.

TRIÁSZ-95 Szolg. és Kereskedelmi Kft. 4400 Nyíregyháza, Pazonyi tér 11.

Turbo Team Kft. 4934 Beregdaróc, Pf.: 6.

UNICENTRÁL ÜZEMSZERVIZ Kft. 9027 Gyõr, Puskás Tivadar u. 8.

Uniferro Kazán és Gépgyártó Kft. 8790 Zalaszentgrót, Május 1. u. 17.

UNIMONTEX Technológiai Berendezéseket Gyártó
és Szerelõ Kft.

8401 Ajka, II. sz. Timföldgyár

UNIWATT Energetikai és Környezetvédelmi Berendezések
Gyára Kft.

7200 Dombóvár, Munkás tér 1. Pf. 10

Üzemanyagkút Bt. 8500 Pápa, Hódoska u. 13.

VARGA ’97. Épületgépészeti Kivit. és Szolg. Kft. 4031 Debrecen, Bartók Béla út 39.

VÁRSZER ’94 Kft. 8100 Várpalota, Kossuth u. 66.

VASÉP Vasipari Kft. 4440 Tiszavasvári, Nánási út 2.

VASFA Szolnoki Kazángyártó Kft. 5000 Szolnok, Nagysándor József út 35.

Vasipari és Tartálygyártó Kft. 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.

VASITHERM Kft. 9700 Szombathely, Vízöntõ u. 7.

VEGYÉPSZER Rt. 1151 Bp., Mogyoród útja 42.

Vegyipari Gépgyártó és Szolgáltató Kft. 3792 Sajóbábony, Gyártelep

Vértesi Erõmû Rt. 2841 Oroszlány, Pf. 23

Villkesz Villamosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 7032 Paks 2. Pf. 17

VILLKESZ Villamosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1138 Budapest XIII., Révész u. 18., Telephely:
2840 Oroszlány, Külterület 1., 2841 Oroszlány,
Pf. 116

VÍZBER ’82 Energetikai Szolgáltató Bt. 8000 Székesfehérvár, Radványi u. 11.

V-METÁLBAU Kft. 3525 Miskolc, Dr. Antall József tér 2.

VOLUMIX Kft. 7636 Pécs, Illyés Gy. u. 16.

VULKÁN Kft. 2022 Tahi, Szõlõ u. 2.

W.N.M. Kontur Bt. 1173 Budapest, Újlak u. 27.

WELDING Vállalkozási Kft. 5000 Szolnok, Ady Endre út 37.

WF Építõipari és szolgáltató Kft. 2900 Komárom, Honfoglalás u.16.

ZÖLDÁG Kft. 1093 Budapest, Mátyás u. 13.

ZVG Kft. 3700 Kazincbarcika, Vadvirág út 24.

II. A 3/1998. (I. 12.) IKIM rendelet alapján visszavont, érvénytelen hatósági alkalmassági bizonyítványok
jegyzéke

2007. január 1. és 2007. július 1. között hatósági alkalmassági bizonyítvány-visszavonás nem volt.
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KÖZLEMÉNYEK

Az ORTT közleményei

I.

Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról
és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 77. §-ának
(1) bekezdése, illetve az Európai Bizottságnak az EK Szer-
zõdés 87. és 88. cikkének a csekély összegû (de minimis)

támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK
rendelete (2006. december 15.) alapján pályázati felhívást
bocsátott ki közszolgálati mûsorszámok archiválásának
támogatására.

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2007. augusz-
tus 23-ai döntése értelmében a pályázati eljárást lezárta.

(306/2007.)

* * *

II.

Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról
és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 84. §-ának
(2) bekezdése alapján 2007. április 14-én pályázati felhí-
vást bocsátott ki ismeretterjesztõ mûsorszámok készítésé-
nek támogatására.

A Testület 2007. augusztus 23-ai döntésével

a pályázati eljárást lezárta.

A kedvezményezetté nyilvánított pályázati kérelmekrõl
részletes információ a Mûsorszolgáltatási Alap honlapján
(http://www.alap.ortt.hu) található.

(307/2007.)

* * *

III.

Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és
televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 84. §-ának (2) be-
kezdése alapján 2007. április 14-én pályázati felhívást bo-
csátott ki dokumentumfilmek készítésének támogatására.

A Testület 2007. augusztus 23-ai határozatával

a pályázati eljárást lezárta.

A kedvezményezetté nyilvánított pályázati kérelmekrõl
részletes információ a Mûsorszolgáltatási Alap honlapján
(http://alap.ortt.hu) található.

(308/2007.)

* * *

IV.

Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról
és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 131. § (3) be-
kezdése és az Európai Bizottságnak az EK Szerzõdés 87.
és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott
állami támogatásokra való alkalmazásáról szóló
70/2001/EK bizottsági rendelete alapján pályázati felhí-
vást bocsátott ki új kábeltelevízió-hálózatok építésének
vagy kábeltelevízió-hálózatok korszerûsítésének támoga-
tására.

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2007. augusz-
tus 29-i döntése értelmében a pályázati eljárást lezárta.

(312/2007.)

* * *

V.

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az
érdekelteket, hogy a rádiózásról és televíziózásról szóló
1996. évi I. törvény (Rttv.) 94. §-a alapján közmeghallga-
tást tart a Kulturális Közlöny 2007. augusztus 21. napján
megjelent 15. számában közzétett, az Rttv. 102. § (5) be-
kezdése szerint kiírt Esztergom 97,4 MHz és a Solt 94,1
MHz helyi rádiós mûsorszolgáltatási jogosultságok pályá-
zatifelhívás-tervezetének vonatkozásában, az alábbi he-
lyen és idõpontban:

– 1088 Budapest, Reviczky u. 5.,
– 2007. szeptember 13. (csütörtök) 10 órai kezdettel.

(313/2007.)

* * *

VI.

Az 1996. évi I. törvény 51. § (4) bekezdésében elõírt kö-
telezettség alapján

„Dr. Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt Or-
szággyûlési Képviselõcsoport frakcióvezetõje bejelenté-
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sére az Országos Rádió és Televízió Testület Panaszbizott-
ságának 2. sz. eljáró tanácsa 2007. február 22-én megvizs-
gálta a Magyar Televízió Zrt. 2007. február 4-én sugárzott
„Szólás szabadsága” címû mûsorát. Panaszos azt kifo-
gásolta, hogy a mûsorban a Kossuth teret körülvevõ rend-
õrségi kordon eltávolításával kapcsolatban nem fejthette
ki álláspontját, ellentétben a másik nagy parlamenti párt-
tal, ezáltal sérült az Rttv. 4. § (1) bekezdésében foglalt ren-
delkezés.

A Panaszbizottság 2. sz. eljáró tanácsa – egyhangú dön-
téssel – helyt adó állásfoglalásában megállapította, hogy
az érintett mûsorszám során a mûsorszolgáltató megsértet-
te az 1996. évi I. törvény 4. § (1) bekezdésében foglalt ren-
delkezéseket.

Az eljáró tanács által megállapítást nyert, hogy a pana-
szos által képviselt parlamenti párt képviselõje nem volt
jelen az érintett mûsorszámban, holott a mûsorvezetõ vala-
mennyi parlamenti párt jelenlétét konferálta fel, így a pa-
naszos joggal tett kifogást a mûsorszolgáltatónál ezzel
kapcsolatban, valamint az is, hogy a mûsorszolgáltató a
panaszos kifogására nem érdemben adott választ.

A fentiek szerinti helyt adó állásfoglalását a Panaszbi-
zottság 2. sz. eljáró tanácsa egyhangú döntéssel az 1996.
évi I. törvény 50. § (2) bekezdése és a 49. §-ban szabályo-
zott eljárás keretében hozta meg.

Ügyiratszám: 23-3-214/2007.

Dr. Ugron Gáspár s. k.,
2. sz. eljáró tanács elnöke”

(314/2007.)

* * *

VII.

Az 1996. évi I. törvény 51. § (4) bekezdésében elõírt kö-
telezettség alapján

„Az Il Ferro Kft. bejelentésére az Országos Rádió és Te-
levízió Testület Panaszbizottságának 1. sz. eljáró tanácsa
2007. március 29-én megvizsgálta a Rádió1 Rádiómûsort
Készítõ és Közlõ Kft. 2007. március 1-jén sugárzott »Ku-
kori« címû mûsorát. Panaszos beadványában azt kifo-
gásolta, hogy a mûsorban a mûsorvezetõk az Il Ferro
Kft.-vel kapcsolatban, a sajtóban megjelent adatokból és
hírekbõl egyoldalúan tájékoztatott. A vitatott kérdésben a
panaszos, mint a kifejezésre nem juttatott álláspont képvi-
selõje, nem kapott lehetõséget a mûsorszolgáltatótól állás-
pontja kifejtésére, ezáltal sérült az Rttv. 4. § (1) bekezdésé-
ben foglalt rendelkezés.

A Panaszbizottság 1. sz. eljáró tanácsa – többségi dön-
téssel – helyt adó állásfoglalásában megállapította, hogy
sérült az Rttv. 4. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés,
ezért kötelezi a mûsorszolgáltatót, hogy a rádiózásról és a
televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 50. § (2) bekez-
dése szerint a jelen állásfoglalás kézhezvételét követõ, il-
letve soron következõ mûsorában nyújtson lehetõséget a
kifogást tevõnek álláspontja megjelenítésére.

Ügyiratszám: 23-3-379/2007.

Dr. Világos Beatrix s. k.,
1. sz. eljáró tanács elnöke”

A Rádió1 mûsorszolgáltató 2007. március 29-én 6 óra
10 perckor a „Kukori” címû mûsorában fenti kötelezettsé-
gének eleget tett.

(315/2007.)

2007/39. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2331



KULTURÁLIS PÁLYÁZATOK

A Nemzeti Kulturális Alap Pályázati Felhívása

Könyvtári Szakmai Kollégium
Beérkezési határnap: 2007. október 4.

*

Levéltári Szakmai Kollégium
Beérkezési határnap: 2007. október 10.

*

Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium – meghívásos
Beérkezési határnap: 2007. október 15.

*

Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Kollégium
Beérkezési határnap: 2007. október 16.

*

Fotómûvészeti Szakmai Kollégium
Beérkezési határnap: 2007. október 26.

*

Népmûvészeti Szakmai Kollégium
Beérkezési határnap: 2007. október 31.

*

Részletes információ az alábbi helyeken
kapható/található

a beérkezési határnapot megelõzõ 30. naptól

az NKA honlapján: www.nka.hu
pályázatok menüpont/aktuális pályázati felhívások

és

az NKA Igazgatóságának ügyfélszolgálati irodáján

[tel.: 06 (1) 327-4444 vagy 06 (1) 327-4445,
fax: 327-4470],

valamint

az NKA Hírlevélben

(Magyar Hivatalos Közlönykiadó:
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.)

(Megjelenik a Kulturális Közlöny mellékleteként is)

várhatóan 2007. szeptember 28-tól.

Az NKA Igazgatósága
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap já nak ma gyar nyel vû ki adá sá ban meg je lent jo gi ak tu sok ról
(2007. szeptember 13–19.)

(Azok a jo gi ak tu sok, ame lyek nek a cí me nor mál sze dés sel je le nik meg, a me zõ gaz da sá gi ügyek na pi in té zé sé re
vo nat koz nak, és rend sze rint csak kor lá to zott ide ig ma rad nak ha tály ban.

Va la mennyi más jog sza bály cí mét vas ta gon sze dik, és elõt te csil lag sze re pel.)

A kö zös sé gi jo gi ak tu sok vi lág há lón (in ter ne ten) va ló té rí tés men tes el ér he tõ sé ge:
http://eu ro pa.eu.int/eur-lex/lex/JO In dex.do?ihm lang=hu

240. 50. év fo lyam L 240. szám (2007. szep tem ber 13.)

Az EK-Szer zõ dés/Eu ra tom-Szer zõ dés alap ján el fo ga dott jogi ak tu sok, ame lyek köz zé té te le kö te -
le zõ 

REN DE LE TEK

A Bi zott ság 1047/2007/EK ren de le te (2007. szep tem ber 12.) az egyes gyü mölcs- és zöld ség fé lék
be lé pé si árá nak meg ha tá ro zá sá ra szolgáló be ho za ta li áta lány ér té kek meg ál la pí tá sá ról

* A Bi zott ság 1048/2007/EK ren de le te (2007. szep tem ber 11.) a Fran cia or szág lo bo gó ja alatt
köz le ke dõ ha jók szá má ra az At lan ti-óce á non a nyu ga ti hosszú ság 45°-át ól ke let re és a Föld -
kö zi-ten ge ren a ké kú szó jú ton hal ra irá nyu ló ha lá szat ti lal má ról

* A Bi zott ság 1049/2007/EK ren de le te (2007. szep tem ber 11.) a Né met or szág lo bo gó ja alatt
köz le ke dõ ha jók szá má ra az ICES III a öve zet ben, va la mint az ICES III b, III c és III d öve -
zet kö zös sé gi vi ze in a fol tos tõ ke hal ra irá nyu ló ha lá szat ti lal má ról

* A Bi zott ság 1050/2007/EK ren de le te (2007. szep tem ber 12.) egyes el ne ve zé sek nek az ol ta -
lom alatt ál ló ere det meg je lö lé sek és földrajzi jel zé sek nyil ván tar tá sá ba va ló be jegy zé sé rõl
(Me jil lón de Ga li cia vagy Me xil lón de Ga li cia (OEM) – Ca fé de Co lom bia (OFJ) – Cas tag na
Cu neo (OFJ) – As pa ra go Bi an co di Bas sa no (OEM)

Egyéb jo gi ak tu sok 

EU RÓ PAI GAZ DA SÁ GI TÉR SÉG

* Az EFTA Fel ügye le ti Ha tó ság ha tá ro za ta 62/04/COL (2004. már ci us 31.) az ál la mi tá mo ga -
tá sok anya gi jo gi és el já rás jo gi sza bá lya i nak negyvenötödik mó do sí tá sa, a 24A. fe je zet: „A
ten ge ri szál lí tás hoz nyúj tott állami tá mo ga tás” és a VIII. mel lék let mó do sí tá sá ról, va la mint
ja vas lat megfelelõ in téz ke dé sek rõl

241. 50. év fo lyam L 241. szám (2007. szep tem ber 14.)

Az EK-Szer zõ dés/Eu ra tom-Szer zõ dés alap ján el fo ga dott jogi ak tu sok, ame lyek köz zé té te le kö te -
le zõ 

REN DE LE TEK

A Bi zott ság 1051/2007/EK ren de le te (2007. szep tem ber 13.) az egyes gyü mölcs- és zöld ség fé lék
be lé pé si árá nak meg ha tá ro zá sá ra szol gá ló be ho za ta li áta lány ér té kek meg ál la pí tá sá ról

A Bi zott ság 1052/2007/EK ren de le te (2007. szep tem ber 13.) a Szer zõ dés I. mel lék le té ben nem sze -
rep lõ áruk for má já ban ex por tált egyes ga bo na- és rizs ter mé kek re vo nat ko zó vissza té rí té si rá ták
meg ál la pí tá sá ról

A Bi zott ság 1053/2007/EK ren de le te (2007. szep tem ber 13.) a ga bo na fé lék, il let ve rizs fel hasz ná lá -
sá val ké szült fel dol go zott ter mé kek ex port já ra al kal ma zan dó vissza té rí té sek rög zí té sé rõl
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A Bi zott ság 1054/2007/EK ren de le te (2007. szep tem ber 13.) a to váb bi fel dol go zás nél kül ex por tált
fe hér cu kor ra és nyers cu kor ra vo nat ko zó ex port-vissza té rí té sek meg ál la pí tá sá ról

A Bi zott ság 1055/2007/EK ren de le te (2007. szep tem ber 13.) a 900/2007/EK ren de let ál tal elõ írt fo -
lya ma tos pá lyá za ti fel hí vás ke re té ben a fe hér cu kor ra vo nat ko zó ma xi má lis ex port-vissza té rí tés
rög zí té sé rõl

A Bi zott ság 1056/2007/EK ren de le te (2007. szep tem ber 13.) a fe hér cu kor fo lya ma tos pá lyá za ti fel -
hí vá sá ról szó ló 38/2007/EK ren de let ke re té ben nyer tes hir de té se el ma ra dá sá nak meg ál la pí tá sá ról

A Bi zott ság 1057/2007/EK ren de le te (2007. szep tem ber 13.) a bor ága zat ban az ex port-vissza té rí té -
sek rög zí té sé rõl szó ló 2805/95/EK bi zott sá gi ren de let mó do sí tá sá ról

Az EK-Szer zõ dés/Eu ra tom-Szer zõ dés alap ján el fo ga dott jo gi ak tu sok, ame lyek köz zé té te le nem
kö te le zõ 

HA TÁ RO ZA TOK

Bi zott ság

2007/606/EK, Eu ra tom:

* A Bi zott ság ha tá ro za ta (2007. au gusz tus 8.) a pol gá ri vé del mi pénz ügyi esz köz lét re ho zá sá -
ról szó ló 2007/162/EK, Eu ra tom ta ná csi ha tá ro zat szál lí tás ról szó ló ren del ke zé se i nek vég -
re haj tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról [az ér te sí tés a C(2007) 3769. szá mú do -
ku men tum mal tör tént]1

2007/607/EK:

* A Bi zott ság ha tá ro za ta (2007. szep tem ber 10.) a C. II. öve zet re vo nat ko zó an meg ha tá ro zott
mi ni má lis ter mé sze tes al ko hol tar ta lom tól való el té rést il le tõ en Szlo vé nia szá má ra biz to sí -
tott le he tõ ség két bo rá sza ti év re tör té nõ meg hosszab bí tá sá nak a Pri mors ka bor vi dé kén ter -
melt, a Te ran PTP Kras meg ha tá ro zott ter mõ he lye i rõl szár ma zó mi nõ sé gi bo ro kat is ma -
guk ban fog la ló bo rok te kin te té ben tör té nõ en ge dé lye zé sé rõl [az ér te sí tés a C(2007) 4085.
szá mú do ku men tum mal tör tént]

2007/608/EK:

* A Bi zott ság ha tá ro za ta (2007. szep tem ber 13.) az egye sült ki rály ság be li ra ga dós száj- és kö -
röm fá jás el le ni egyes vé de ke zé si in téz ke dé sek rõl szó ló 2007/554/EK ha tá ro zat mó do sí tá sá -
ról [az ér te sí tés a C(2007) 4301. szá mú do ku men tum mal tör tént]1

242. 50. év fo lyam L 242. szám (2007. szep tem ber 15.)

Az EK-Szer zõ dés/Eu ra tom-Szer zõ dés alap ján el fo ga dott jogi ak tu sok, ame lyek köz zé té te le kö te -
le zõ 

REN DE LE TEK

A Bi zott ság 1058/2007/EK ren de le te (2007. szep tem ber 14.) az egyes gyü mölcs- és zöld ség fé lék
be lé pé si árá nak meg ha tá ro zá sá ra szol gá ló be ho za ta li áta lány ér té kek meg ál la pí tá sá ról

* A Bi zott ság 1059/2007/EK ren de le te (2007. szep tem ber 14.) Bel gi um, a Cseh Köz tár sa ság,
Ír or szág, Spa nyol or szág, Olasz or szág, Ma gyar or szág, Szlo vá kia és Svéd or szág in ter ven -
ciós hi va ta la bir to ká ban lévõ cu kor kö zös sé gi pi a con tör té nõ vi szont el adá sá ra vo nat ko zó
fo lya ma tos pá lyá za ti fel hí vás meg nyi tá sá ról

* A Bi zott ság 1060/2007/EK ren de le te (2007. szep tem ber 14.) Bel gi um, a Cseh Köz tár sa ság,
Ír or szág, Spa nyol or szág, Olasz or szág, Ma gyar or szág, Szlo vá kia és Svéd or szág in ter ven -
ciós hi va ta la bir to ká ban lé võ cu kor ex port cé lú vi szont el adá sá ra vo nat ko zó fo lya ma tos pá -
lyá za ti fel hí vás meg nyi tá sá ról

1EGT-vo nat ko zá sú szö veg 
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A Bi zott ság 1061/2007/EK ren de le te (2007. szep tem ber 14.) a ga bo na ága zat ban 2007. szep tem ber
16-tól al kal ma zan dó be ho za ta li vá mok meg ál la pí tá sá ról

A Bi zott ság 1062/2007/EK ren de le te (2007. szep tem ber 14.) az egyes ga bo na ala pú fel dol go zott
ter mé kek rõl és ke ve rék ta kar má nyok ról szó ló ki vi te li en ge dély irán ti ké rel mek el uta sí tá sá ról

Az EK-Szer zõ dés/Eu ra tom-Szer zõ dés alap ján el fo ga dott jo gi ak tu sok, ame lyek köz zé té te le nem
kö te le zõ 

HA TÁ RO ZA TOK

Bi zott ság

2007/609/EK:

* A Bi zott ság ha tá ro za ta (2007. szep tem ber 10.) a Fran cia or szág ten ge ren tú li me gyé i ben, az
Azo ri-szi ge te ken és Ma de irán a nö vé nye ket vagy nö vé nyi ter mé ke ket ká ro sí tó szer ve ze tek
el le ni vé de ke zés re irá nyu ló prog ra mok Kö zös ség ál tal tá mo gat ha tó in téz ke dé se i nek meg -
ha tá ro zá sá ról [az ér te sí tés a C(2007) 4140. szá mú do ku men tum mal tör tént]

2007/610/EK:

* A Bi zott ság ha tá ro za ta (2007. szep tem ber 11.) Fran cia or szág ten ge ren tú li me gyé i ben a nö -
vé nye ket és nö vé nyi ter mé ke ket ká ro sí tó szer ve ze tek el le ni vé de ke zés re vo nat ko zó prog -
ram hoz 2007-re nyúj tan dó kö zös sé gi pénz ügyi hoz zá já ru lás ról [az ér te sí tés a C(2007) 4147.
szá mú do ku men tum mal tör tént]

243. 50. év fo lyam L 243. szám (2007. szep tem ber 18.)

Az EK-Szer zõ dés/Eu ra tom-Szer zõ dés alap ján el fo ga dott jogi ak tu sok, ame lyek köz zé té te le kö te -
le zõ 

REN DE LE TEK

A Bi zott ság 1063/2007/EK ren de le te (2007. szep tem ber 17.) az egyes gyü mölcs- és zöld ség fé lék
be lé pé si árá nak meg ha tá ro zá sá ra szol gá ló be ho za ta li áta lány ér té kek meg ál la pí tá sá ról

* A Bi zott ság 1064/2007/EK ren de le te (2007. szep tem ber 17.) az ál la ti ere de tû élel mi sze rek -
ben ta lál ha tó ál lat gyó gyá sza ti ké szít mé nyek ma xi má lis ma ra dék anyag-ha tár ér té ke i nek
meg ál la pí tá sá ra szol gá ló kö zös sé gi el já rás ki ala kí tá sá ról szó ló 2377/90/EGK ta ná csi ren de -
let I. mel lék le té nek az avi la mi cin te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról1

* A Bi zott ság 1065/2007/EK ren de le te (2007. szep tem ber 17.) a 493/2006/EK ren de let nek a
cu kor ága zat pi a cá nak kö zös szer ve zé sét érin tõ re form ke re té be tar to zó át me ne ti in téz ke dé -
sek te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról

* A Bi zott ság 1066/2007/EK ren de le te (2007. szep tem ber 17.) egyes Dél-Af ri ká ból szár ma zó
man gán-di oxi dok be ho za ta lá ra vo nat ko zó ide ig le nes döm ping el le nes vám ki ve té sé rõl

* A Bi zott ság 1067/2007/EK ren de le te (2007. szep tem ber 17.) egy el ne ve zés nek az ol ta lom
alatt ál ló ere det meg je lö lé sek és föld raj zi jel zé sek nyil ván tar tá sá ba va ló be jegy zé sé rõl (Staf -
fords hi re Che e se (OEM)

* A Bi zott ság 1068/2007/EK ren de le te (2007. szep tem ber 17.) az ol ta lom alatt ál ló ere det meg -
je lö lé sek és föld raj zi jel zé sek nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ egyik meg ne ve zés ter mék le írá sá -
ban tör té nõ nem je len ték te len mó do sí tás jó vá ha gyá sá ról (Qu e so Na ta de Can tab ria
[OEM)]

* A Bi zott ság 1069/2007/EK ren de le te (2007. szep tem ber 17.) a Kí nai Nép köz tár sa ság ból
szár ma zó po li vi nil-al ko hol be ho za ta lá ra vo nat ko zó ide ig le nes döm ping el le nes vám el ren -
de lé sé rõl

1EGT-vo nat ko zá sú szö veg 
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IRÁNY EL VEK

* A Bi zott ság 2007/55/EK irány el ve (2007. szep tem ber 17.) a 76/895/EGK, a 86/362/EGK, a
86/363/EGK és a 90/642/EGK ta ná csi irány elv egyes mel lék le te i nek az azin fosz-me til leg na -
gyobb meg en ge dett szer ma ra dék-ha tár ér té ke te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról1

* A Bi zott ság 2007/56/EK irány el ve (2007. szep tem ber 17.) a 86/362/EGK, 86/363/EGK és
90/642/EGK ta ná csi irány elv egyes mel lék le te i nek az azo xist ro bin, a klór ta lo nil, a del ta -
met rin, a he xak lór-ben zol, az io xi nil, az oxa mil és a qu i no xi fen ma xi má lis szer ma ra dék-ha -
tár ér té kei te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról1

* A Bi zott ság 2007/57/EK irány el ve (2007. szep tem ber 17.) a 76/895/EGK, a 86/362/EGK, a
86/363/EGK és a 90/642/EGK ta ná csi irány elv egyes mel lék le te i nek a di ti o kar ba má tok leg -
na gyobb meg en ge dett szer ma ra dék-kon cent rá ci ó ja (MRL) te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá -
sá ról1

Az EK-Szer zõ dés/Eu ra tom-Szer zõ dés alap ján el fo ga dott jo gi ak tu sok, ame lyek köz zé té te le nem
kö te le zõ 

HA TÁ RO ZA TOK

Bi zott ság

2007/612/EK:

* A Bi zott ság ha tá ro za ta (2007. áp ri lis 4.) a Bel gi um ál tal az ant wer pe ni Ge ne ral Mo tors Bel -
gi um szá má ra ter ve zett C 14/06 sz. ál la mi tá mo ga tás ról [az ér te sí tés a C(2007) 435. szá mú
do ku men tum mal tör tént]1

244. 50. év fo lyam L 244. szám (2007. szep tem ber 19.)

Az EK-Szer zõ dés/Eu ra tom-Szer zõ dés alap ján el fo ga dott jogi ak tu sok, ame lyek köz zé té te le kö te -
le zõ 

REN DE LE TEK

A Bi zott ság 1070/2007/EK ren de le te (2007. szep tem ber 18.) az egyes gyü mölcs- és zöld ség fé lék
be lé pé si árá nak meg ha tá ro zá sá ra szol gá ló be ho za ta li áta lány ér té kek meg ál la pí tá sá ról

* A Bi zott ság 1071/2007/EK ren de le te (2007. szep tem ber 18.) a Kí nai Nép köz tár sa ság ból
szár ma zó, 80 mm-t meg ha la dó át mé rõ jû da ra bos kõ szén koksz be ho za ta lá ra vo nat ko zó ide -
ig le nes döm ping el le nes vám ki ve té sé rõl

Az EK-Szer zõ dés/Eu ra tom-Szer zõ dés alap ján el fo ga dott jo gi ak tu sok, ame lyek köz zé té te le nem
kö te le zõ 

HA TÁ RO ZA TOK

Bi zott ság

2007/613/EK:

* A Bi zott ság ha tá ro za ta (2007. má jus 10.) a Spa nyol or szág ál tal a Chu pa Chups ja vá ra meg -
ítélt C 1/06 (ex NN 103/05) tá mo ga tá sok ról [az ér te sí tés a C(2007) 1710. szá mú do ku men -
tum mal tör tént]1

1EGT-vo nat ko zá sú szö veg 
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KÖZ LE MÉNY

Az „Ön kor mány za ti Ren de le tek Jog sza bály tá ra” prog ram
je lent ke zé si ha tár ide jé nek meg hosszab bí tá sá ról

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a Ma gyar Köz löny Hi va ta los Ér te sí tõ jé nek 2007. au gusz tus 24-ei (2007/34.) szá -
má ban (1987–1990 ol dal) meg je lent „Ön kor mány za ti Ren de le tek Jog sza bály tá ra” prog ram ra tör té nõ je lent ke zés ha tár -
ide jét – a he lyi ön kor mány za tok ér dek lõ dé sé re te kin tet tel – 2007. ok tó ber 15-ig meghosszabbítja.

Er re te kin tet tel a Fel hí vás 4.2. pont ja az aláb bi ak ra módosul:

Te rü le tek
Aján lat té te li ha tár idõ

(a nap 24 órá já ig)
Aján la tok el bí rá lá sá nak

ha tár ide je
Prog ram meg va ló sí tá sá nak

vár ha tó kez de te

He lyi Hi va ta los Lap 2007. ok tó ber 15. 2007. no vem ber 10. 2008. ja nu ár 1-jé tõl

Ön kor mány za ti Jog sza bály tár 2007. ok tó ber 15. 2007. ok tó ber 30. 2007. no vem ber 15-tõl

KÖJÜR Ter mi nál 2007. ok tó ber 15. 2007. ok tó ber 30. 2007. no vem ber 15-tõl

A fel hí vás tel jes szö ve ge és a je lent ke zés hez szük sé ges ûr la pok a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó www.mhk.hu hon -
lap já ról letölthetõk.

Dr. Ko de la Lász ló s. k.,
el nök-ve zér igaz ga tó
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CÉG HIR DET MÉ NYEK

Fel hí vás va gyon értékesítésére

A CSABAHOLDING Kft. (Cg.: [01 09 683720]; szék -
hely: 1132 Bu da pest, Vi seg rá di u. 60. I. 4.) mint a Já nos -
hi dai Mezõgazda sági Ter me lõ és Szol gál ta tó Szö vet ke -
zet „f. a.” (Cg.: [16 02 001708]; szék hely: 5143 Já nos hi -
da, Bol dog há zi út) adós gaz dál ko dó szer ve zet ki je lölt fel -
szá mo ló ja

nyilvános pályázaton

ér té ke sí ti a Já nos hi dai Me zõ gaz da sá gi Ter me lõ és Szol -
gál ta tó Szö vet ke zet „f. a.” tu laj do nát ké pe zõ já nos hi dai
061/8. hely raj zi szám alatt nyil ván tar tott, 10 ha 5469 m2

alap te rü le tû, ki vett ma jor meg je lö lé sû kül te rü le ti in gat -
lant.

Ér té ke sí té si irány ár: 21 000 000 Ft + áfa.

A nyil vá nos ér té ke sí tés re meg hir de tett va gyon tár gyak -
ról, in gat la nok ról  szóló rész le tes tá jé koz ta tó a
CSABAHOLDING Kft. szol no ki iro dá já ban (5000 Szol -
nok, Mo ha u. 5. fszt. 2.) te kint he tõ meg. Az ér té ke sí tés re
ke rü lõ va gyon – in gat lan a fel szá mo ló val tör tént elõ ze tes
egyez te tést köve tõen meg te kint he tõ.

Az ér té ke sí tés sel kap cso lat ban Ádám Éva fel szá mo ló -
biz tos vagy Fa ra gó Má ria mun ka társ ad tá jé koz ta tást a 06
(56) 376-230-as te le fon szá mon.

A pá lyá za ton tör té nõ rész vé tel fel té te le 1 000 000 Ft bá -
nat pénz be fi ze té se, s az er rõl  szóló iga zo lás pá lyá zat hoz
tör té nõ csa to lá sa.

A bá nat pénz a vé tel ár ba be szá mít, si ker te len pá lyá zat
ese tén az er rõl tör té nõ ér te sí tés ki kül dé sét kö ve tõ 8 ban ki
na pon be lül,  kamatmentesen vissza fi ze tés re ke rül.

A bá nat pénzt a kö vet ke zõ bank szám lá ra kér jük be fi zet -
ni, il let ve át utal ni:

Já  nos  hi  dai  Mg.  Szöv.  „f.  a .”  KHB Rt .
10200586-45170638-00000000.

Át uta lás kor, il let ve be fi ze tés kor a köz le mény ro vat ban
szí ves ked je nek fel tün tet ni az aláb bi a kat: „Bá nat pénz”.

Pá lyá zat be nyúj tá sa: sze mé lye sen, vagy pos tai úton,
zárt bo rí ték ban, vagy tér ti ve vé nyes le vél ben a fel szá mo ló
szol no ki iro dá já ban, mely nek cí me: CSABAHOLDING
Kft., 5000 Szol nok, Mo ha u. 5. fszt. 2., te le fon: 06 (56)
376-230.

A pá lyá zat be ér ke zé sé nek ha tár ide je:

2007. ok tó ber 8. 12 óra.

Az ér vé nyes pá lyá za tok ér té ke lé se so rán az a pá lyá zat
nyer, ame lyik a vé tel ár, a fi ze tés mód ja és a fi ze té si ha tár -



idõ, va la mint az egyéb aján la ti fel té te lek szem pont já ból a
fel szá mo ló ál tal el fo gad ha tó, leg elõ nyö sebb aján la tot tar -
tal maz za.

Je len fel hí vás a fel szá mo ló ré szé re nem je lent ér té ke sí -
té si kö te le zett sé get.

A fel szá mo ló a pá lyá za tot, meg fe le lõ aján lat hi á nyá ban
ered mény te len nek nyil vá nít hat ja, és új pá lyá za tot ír hat ki.

Ha több meg fe le lõ, azo nos ér té kû (a vé tel ár vo nat ko zá -
sá ban leg fel jebb 10%-kal el té rõ) pá lyá zat ér ke zik, a fel -
szá mo ló a pá lyá zók kö zött nyil vá nos ár tár gya lást tart,
mely nek fel té te le it az ár tár gya lás meg kez dé sét meg elõ -
zõen köz li a fe lek kel.

A pá lyá zat nak tar tal maz ni kell:
– az aján lat te võ ne vét, cí mét, te le fon- és te le fax szá mát,
– gaz dál ko dó szer ve zet ese tén 30 nap nál nem ré geb bi

cég ki vo na tot és a cég jegy zés re jo go sult sze mély alá írá si
cím pél dá nyát,

– a net tó és a brut tó aján la ti ár egy ér tel mû meg ha tá ro -
zá sát,

– a fi ze tés mód ját, és ha tár ide jét,
– a bá nat pénz meg fi ze té sé nek ban ki iga zo lá sát (bank

ál tal ér kez te tett át uta lá si meg bí zás má so la tot nem fo ga -
dunk el),

– az aján lat ér vé nyes sé gi ide jét, amely nem le het ke ve -
sebb, mint a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ 60 nap.

A pá lyá za ti bo rí té kon a kö vet ke zõt kell fel tün tet ni: „Já -
nos hi da – Pá lyá zat”.

A pá lyá za tok fel bon tá sa köz jegy zõ je len lé té ben tör té -
nik. A pá lyá zók a nyil vá nos pá lyá zat ered mé nyé rõl a bon -
tást kö ve tõ 20 na pon be lül kap nak ér te sí tést.

A fel szá mo ló fel hív ja az elõ vá sár lás ra jo go sul tak fi -
gyel mét ar ra, hogy az elõ vá sár lás ra jo go sult jo gát a nyil vá -
nos ér té ke sí té sen gya ko rol hat ja oly mó don, hogy a vég le -
ge sen ki ala kult vé tel ár is me re té ben nyi lat ko zik vé te li
szán dé ká ról.

A fel szá mo ló ké ri az elõ vá sár lá si jo go sul ta kat, hogy a
pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide jé ig elõ vá sár lá si jo gu kat
je lez zék és iga zol ják a fel szá mo ló fe lé.

A Bu da pest In vest ment Zrt. (Cg.: [01 10 041755]; 1037
Bu da pest, Se re gély u. 17.) mint a Ceg lé di Tej ipa ri Zrt.
„f. a.” (cég jegy zék szám: [01 10 045536]; szék hely: 1073
Bu da pest, Er zsé bet krt. 21. III. 21.; adó szám:
[10858990-2-42]) bí ró ság ál tal ki je lölt fel szá mo ló ja

nyilvános pályázat

ke re té ben egy ben ér té ke sí ti a fel szá mo lás alatt ál ló tár sa -
ság aláb bi esz kö ze it:

Ceg léd, Ipar te le pi u. 5. sz. alat ti (Ceg léd 165015.,
1650/6. és 1650/5A-S) in gat la nok. A tel kek te rü le te
21 335 m2, a fel épít mé nyek alap te rü le te kb. 5382 m2.

Ceg léd Ipar te le pi u. 5. sz. alat ti in gat la non ta lál ha tó kü -
lön fé le épít mé nyek és az in gat lan ban lé võ kü lön fé le élel -
mi szer-tech no ló gi ai be ren de zé sek.

Az adós tár sa ság tu laj do nát ké pe zõ kü lön fé le szál lí tó -
jár mû vek. 

A fen ti esz kö zök együt tes irá nyá ra: 250 000 000 Ft + áfa.
Aján la tot ki zá ró lag a há rom esz köz cso port ra egy ben le -

het be ad ni.
A pá lyá zó nak szán dé ka ko moly sá gá nak bi zo nyí tá sá ra

12 500 000 Ft bá nat pénzt kell be fi zet nie a Ceg lé di Tej ipa ri 
Zrt. „f. a.” ERSTE Bank nál ve ze tett 11600006-00000000-
07268753 szá mú szám lá já ra. A be fi ze tés iga zo lá sát a pá -
lyá zat hoz mel lé kel ni kell. Az iga zo lás nél kül a pá lyá zat ér -
vény te len.

A pá lyá za to kat a je len fel hí vás ban és a pá lyá za ti út mu -
tatóban meg ha tá ro zott rész le tes fel té te lek sze rint két pél -
dány ban, zárt bo rí ték ban „Ceg léd tej Zrt. f. a.” meg je lö lés sel

2007. ok tó ber 9-én 10 óra 45 per cig

le het be ad ni a Bu da pest In vest ment Rt. fel szá mo lá si tit kár -
sá gán (Bu da pest, III. ke rü let, Se re gély u. 17.). A pá lyá za -
tok bon tá sá ra köz jegy zõ elõtt ke rül sor 2007. ok tó ber 9-én
11 óra kor. Több meg fe le lõ, azo nos ér té kû (a vé tel ár vo nat -
ko zá sá ban leg fel jebb 10%-kal el té rõ), ér vé nyes pá lyá zat
ese tén 2007. ok tó ber 9-én 11 óra 30 perc kor nyil vá nos ár -
tár gya lás ra ke rül sor az út mu ta tó ban meg ha tá ro zott fel té -
te lek sze rint. A pá lyá za ti fel hí vás és út mu ta tó alap ján ha -
tár idõ ben be nyúj tott pá lyá za tok ke rül nek el bí rá lás ra. A
pá lyá za ti fel hí vás és út mu ta tó a Bu da pest In vest ment Zrt.
fel szá mo lá si tit kár sá gán ve he tõ át a hir de tés Cég köz löny -
ben tör té nõ meg je le né sét kö ve tõ nap tól mun ka na po kon
10 és 14 óra kö zött (1037 Bu da pest, Se re gély u. 17.). Az
in gat la no kat a pá lyá za ti út mu ta tó bir to ká ban le het meg te -
kin te ni te le fo non elõ re egyez te tett idõ pont ban.

A pá lyá zat ki író ja fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy a je -
len fel hí vást vissza von ja, a pá lyá za tot – meg fe le lõ aján lat
hi á nya ese tén – si ker te len nek nyil vá nít sa.

Min den to váb bi kér dés ben kész ség gel áll ren del ke zé sé -
re a Bu da pest In vest ment Zrt.-nél a 368-4652-es te le fon -
szá mon Bo ros  András fel szá mo ló biz tos.

A Bu da pest In vest ment Zrt. (Cg.: [01 10 041755];
1037 Bu da pest, Se re gély u. 17.) mint a Csong rád és
Kör nyé ke Be szer zõ és Ér té ke sí tõ Szö vet ke zet „f. a.”
(cég jegy zék szám: [06 02 000564]; szék hely: 6640
Csong rád, Szé che nyi u. 2.; adó szám: [13025711-2-06])
bí ró ság ál tal ki je lölt fel szá mo ló ja

nyilvános pályázat

ke re té ben egy ben ér té ke sí ti a fel szá mo lás alatt ál ló tár sa -
ság Csong rád, Szé che nyi u. 2. szám alat ti, 1784. hrsz.-ú
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(csong rá di ma lom) in gat la nát, a fel szá mo lás alatt ál ló tár -
sa ság tu laj do nát ké pe zõ kü lön fé le ma lom ipa ri be ren de zé -
sek kel együtt.

Az in gat lan és a kü lön fé le gé pek, be ren de zé sek együt tes 
irá nyá ra 380 000 000 Ft + áfa.

Aján la tot ki zá ró lag a meg hir de tett esz kö zök re le het be -
ad ni.

A pá lyá zó nak szán dé ka ko moly sá gá nak bi zo nyí tá sá ra
19 000 000 Ft bá nat pénzt kell be fi zet nie a Csong rád és
Kör nyé ke Be szer zõ és Ér té ke sí tõ Szö vet ke zet „f. a.” CIB
Bank nál ve ze tett 10700062-24488600-51100005 szá mú
szám lá já ra. A be fi ze tés iga zo lá sát a pá lyá zat hoz mel lé kel -
ni kell. Az iga zo lás nél kül a pá lyá zat ér vény te len.

A pá lyá za to kat a je len fel hí vás ban és a pá lyá za ti út mu -
ta tó ban meg ha tá ro zott rész le tes fel té te lek sze rint két pél -
dány ban, zárt bo rí ték ban „Csong rád BÉSZ f. a.” meg je lö -
lés sel

2007. ok tó ber 9-én 9 óra 45 per cig

le het be ad ni a Bu da pest In vest ment Zrt. fel szá mo lá si tit -
kár sá gán (Bu da pest, III. ke rü let, Se re gély u. 17.). A pá lyá -
za tok bon tá sá ra köz jegy zõ elõtt ke rül sor 2007. ok tó ber
9-én 10 óra kor. Több meg fe le lõ, azo nos ér té kû (a vé tel ár
vo nat ko zá sá ban leg fel jebb 10%-kal el té rõ), ér vé nyes pá -
lyá zat ese tén 2007. ok tó ber 9-én 10 óra 30 perc kor nyil vá -
nos ár tár gya lás ra ke rül sor az út mu ta tó ban meg ha tá ro zott
fel té te lek sze rint. Ki zá ró lag a pá lyá za ti fel hí vás és út mu ta -
tó a Bu da pest In vest ment Zrt. fel szá mo lá si tit kár sá gán ve -
he tõ át a Cég köz löny ben tör té nõ meg je le né sét kö ve tõ nap -
tól mun ka na po kon 10 és 14 óra kö zött (1037 Bu da pest,
Sere gély u. 17.). Az in gat lant a pá lyá za ti út mu ta tó bir to ká -
ban le het meg te kin te ni te le fo non elõ re egyez te tett idõ -
pont ban.

A pá lyá zat ki író ja fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy a je -
len fel hí vást vissza von ja, a pá lyá za tot – meg fe le lõ aján lat
hi á nya ese tén – si ker te len nek nyil vá nít sa.

Min den to váb bi kér dés ben kész ség gel áll ren del ke zé sé -
re a Bu da pest In vest ment Zrt.-nél a 368-4652-es te le fon -
szá mon Bo ros  András fel szá mo ló biz tos.

Az Ale xan der & Co. Gaz da sá gi Szak ta nács adó Kft.
(Cg.: [01 09 709122]; 1054 Bu da pest, Hon véd u. 8. I. 2.)
mint a Fõ vá ro si Bí ró ság 19. Fpk. 01-07-001398. sz. vég -
zés ben ki je lölt HIRONA Kö tõ ipa ri Bt. „f. a.” (Cg.:
[01 06 215111]; 1038 Bu da pest, Ó bor u. 4.) fel szá mo ló ja

nyilvános pályázat

út ján ér té ke sí te ni kí ván ja a fel szá mo lás alatt ál ló tár sa ság
tu laj do nát ké pe zõ:

– Bu da pest III. ker., bel te rü let 18910/106/1/17. hrsz.-ú, 
(ter mé szet ben: 1031 Bu da pest, Zab u. 10.) szám alatt fek -

võ 1/2 tu laj do ni há nya dú, össze sen 21 m2 alap te rü le tû mû -
hely meg ne ve zé sû in gat lant.

Az in gat lan becs ér té ke brut tó 625 000 Ft.
Az in gat la nért kel lék sza va tos sá got a fel szá mo ló nem

vál lal. Be szá mí tás sal él ni nem le het. Az eset le ges elõ vá -
sár lá si jo go sul tak elõ vá sár lá si jo gu kat a je len pá lyá za ton
be lül gya ko rol hat ják.

A pá lyá za to kat a fel szá mo ló pos ta cí mé re (1396 Bu da -
pest, 62. Pf. 464), vagy a fel szá mo ló szék he lyé re (1054
Bu da pest, Hon véd u. 8.) kell be nyúj ta ni a Cég köz löny ben
va ló köz zé té tel tõl (2007. szep tem ber 20.) szá mí tott 15 na -
pon be lül. A pá lyá za ti bo rí ték ra kér jük rá ír ni a „HIRONA
Bt. f. a. pá lyá zat” jel igét. A pá lyá za tok bon tá sá ra a je len
köz zé té telt kö ve tõ 15. nap el tel te után köz jegy zõ je len lé té -
ben ke rül sor.

A pá lyá za ton az ve het részt:
– aki pá lyá za tát a fen ti ha tár idõ ben és jel igé vel a fel -

szá mo ló hoz el jut tat ta, amely a szük sé ges iga zo lá so kat tar -
tal maz za, to váb bá

– aki a becs ér ték 10%-át mint bá nat pénzt az Ale xan der
& Co. Kft.-nek (a Bu da pest Bank Rt.-nél ve ze tett
10103173- 49893900- 01000001 sz. bank szám lá já ra át uta -
lás sal, vagy a 1054 Bu da pest, Hon véd u. 8. sz. alat ti szék -
he lyen lé võ há zi pénz tár ba) be fi zet te úgy, hogy az leg ké -
sõbb a pá lyá zat bon tá sa kor min den két sé get ki zá ró an iga -
zol va le gyen;

– aki leg alább 60 na pi aján la ti kö tött sé get vál lal;
– aki a ki ala kult vé tel ár meg fi ze té sé re, a szer zõ dés

meg kö té sét kö ve tõ en 8 ban ki na pon be lü li tel je sí tést vál -
lal.

A fel szá mo ló a pá lyá za to kat a je len köz zé té telt kö ve tõ
30 na pon be lül bí rál ja el, s egy ben azt – meg fe le lõ aján lat
hi á nyá ban – ered mény te len né nyil vá nít hat ja, és új pá lyá -
za tot ír hat ki. Meg fe le lõ, azo nos ér té kû pá lyá za tok ese tén
az aján lat te võk kö zött nyil vá nos ár tár gya lás ra ke rül sor,
amely nek fel té te le it az ár tár gya lás meg kez de sét meg elõ -
zõ en a részt ve võk kel a fel szá mo ló is mer te ti. A pá lyá zat tal
kap cso lat ban to váb bi in for má ci ók sze rez he tõk: Papp
Zsuzsan na fel szá mo ló biz tos tól a 428-1061-es te le fon -
számon.

A RATIS Pénz ügyi, Gaz da sá gi és Szol gál ta tó Kft. (Cg.:
[01 06 668454]; szék he lye: 1054 Bu da pest, Au lich u. 7.; a
továb biak ban: ki író) mint az Éles Sa rok Iro da ház In gat -
lan for gal ma zó Kft. „f. a.” (Cg.: [10 09 027508]; szék he -
lye: 3200 Gyön gyös, Dam ja nich út 23–25.; fel szá mo ló biz -
tos: Szon di György), a He ves Me gyei Bí ró ság 2007. má jus 
31-én jog erõ re emel ke dett 3. Fpk. 10-07-000121/4. szá -
mú, a Cég köz löny ben 2007. jú ni us 14-én (Cég köz löny
2007. évi 24. szá ma) köz zé tett vég zé se alap ján ki je lölt fel -
szá mo ló ja, a 2006. évi V. tör vénnyel mó do sí tott, a Csõd el -
já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról  szóló, 1991. évi IL. tv.
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(a továb biak ban: Cstv.) 49.  § (1) be kez dé se, va la mint
49/A. §-a alap ján 1/2007. szá mú 

nyilvános pályázati felhívást

tesz köz zé az Éles Sa rok Iro da ház Kft. „f. a.” (a továb biak -
ban: el adó) tu laj do nát ké pe zõ, a Bu da pes ti 1. szá mú Kör -
ze ti Föld hi va tal  által Bu da pest, 41362/2/A/1. hely raj zi
szám alatt nyil ván tar tott, ter mé szet ben 1105 Bu da pest,
Kõ rö si Cso ma út 53–55. szám alatt ta lál ha tó, 1177 m2

alap te rü le tû, te rem ga rázs meg je lö lé sû in gat lan
13800/16600 tu laj do ni il le tõ sé gé nek ér té ke sí té se ér de -
kében.

Az in gat lan tu laj do ni il le tõ sé gé bõl az el adón kí vü li tu -
laj do nos tár sak tu laj do ni il le tõ sé gei a P37–38, a P42–43, a
P48–49, a P51–58 szá mú par ko ló he lyek ki zá ró la gos hasz -
ná la tát biz to sít ják.

Az el adó tu laj do nát ké pe zõ tu laj do ni il le tõ ség, az in gat -
lan fenn ma ra dó szá mo zott par ko ló he lye i nek és szá mo zat -
lan par ko ló he lye i nek ki zá ró la gos hasz ná la tát biz to sít ja,
így a P01–P36, P39–P41, P44–P47, P50, P59–P78 szá mú
szá mo zott par ko ló hely, va la mint a fen ti ek ben fel so rol ta -
kon kí vü li va la mennyi szá mo zat lan vagy a 78-as szám utá -
ni sor szám mal szá mo zott par ko ló hely.

A ki író aján lat té te li fel hí vá sa az in gat lan 13800/16600
tu laj do ni il le tõ sé gé nek át ru há zá sa te kin te té ben egy sé ges
és oszt ha tat lan. A ki író a meg hir de tett 13800/16600 tu laj -
do ni il le tõ sé get mint egy sé ges va gyont együt te sen kí ván ja
át ru ház ni.

Az in gat lan 13800/16600 tu laj do ni il le tõ sé gé nek irá -
nyá ra 100 000 000 Ft + 20 000 000 Ft áfa , mind össze sen
brut tó 120 000 000 Ft  (egy száz húsz mil lió fo rint).

A je len aján lat té te li fel hí vás ter je del mi kor lá ta i ra te kin -
tet tel a ki író a meg hir de tett in gat lan le írá sát és jo gi hely ze -
tét, va la mint az aján lat té tel és ér té ke lés fel té te le it a tá jé -
koz ta tó ban köz li, amely a RATIS Kft. szék he lyén (1054
Bu da pest, Au lich u. 7.; Szon di György fel szá mo ló biz tos)
hét fõ tõl csü tör tö kig 9–14 óra kö zött díj ta la nul meg te kit he -
tõ, to váb bá meg vá sá rol ha tó. A tá jé koz ta tó vé te lá ra
10 000 Ft + áfa.

Az in gat lan elõ re egyez te tett idõ pont ban, az in gat lan ra
vo nat ko zó, a tá jé koz ta tó mel lék le tét nem ké pe zõ do ku -
men tu mok elõ re egyez te tett hely szí nen és idõ pont ban
meg te kint he tõk. Az idõ pon tot elõ re egyez tet ni kell a
RATIS Kft. szék he lyén (tel.: 269-3613, Szon di György
fel szá mo ló biz tos). A meg te kin tés re, il le tõ leg a pá lyá zat tal
kap cso la tos egyéb in for má ció szol gál ta tá sá ra a ki író hét -
fõ tõl csü tör tö kig 9 órá tól 14 órá ig áll ren del ke zés re.

Aján la tot in gat lan tu laj don-szer zé si ké pes ség gel ren del -
ke zõ ter mé sze tes sze mé lyek, il let ve jog ké pes ség gel ren -
del ke zõ gaz da sá gi tár sa sá gok és egyéb szer ve ze tek (to -
váb bi ak ban: aján lat te võ) te het nek. Az el adó val szem be ni
hi te le zõi kö ve te lé sek vé tel ár ba tör té nõ be szá mí tá sá ra
nincs le he tõ ség.

Az aján la to kat 2007. ok tó ber 9-én 9 és 10 óra kö zött le -
het sze mé lye sen be nyúj ta ni a RATIS Kft. szék he lyén

(1054 Bu da pest, Au lich u. 7.). A fen ti ha tár idõt kö ve tõ en
ér ke zett aján la tok pá lyá za ti el bí rá lá sá ra nem ke rül sor. Az
aján la to kat zárt, (cég)jel zés nél kü li bo rí ték ban, az in gat -
lan ra vo nat ko zó „Éles Sa rok Iro da ház Kft. f. a. 1/2007.
aján lat” meg je lö lés sel kér jük el jut tat ni.

Az aján lat te võ nek 10 000 000 Ft (tíz mil lió fo rint) össze -
gû aján la ti biz to sí té kot (fo rint ban) át uta lás sal „Éles Sa rok
Iro da ház Kft. f. a. – 1/2007. pá lya zat – aján la ti biz to sí ték”
köz le ménnyel a Sá to ri és Lut ter Ügy vé di Iro da HVB Bank
Rt.-nél ve ze tett 10900011- 00000007-20680009 szá mú
szám lá ján le tét be kell he lyez nie.

Az aján la to kat a ki író bi zal ma san ke ze li, azok bon tá sa
2007. ok tó ber 9-én 10 óra kor köz jegy zõ je len lé té ben tör té -
nik, to váb bá azo kat a ki író csak az aján lat te võ hoz zá já ru lá -
sa ese tén hoz za nyil vá nos ság ra.

A be ér ke zett aján la to kat a ki író ér té ke li, és ve võ ki je lö -
lés út ján dönt az aján la tok el fo ga dá sá ról. A ki író azt az
aján la tot mi nõ sí ti elõ nyö sebb nek, amely ben ma ga sabb vé -
tel ár sze re pel. A Cstv. 49/A. § (4) be kez dé se ér tel mé ben
több meg fe le lõ, azo nos ér té kû (a vé tel ár vo nat ko zá sá ban
leg fel jebb 10 %-kal el té rõ) aján lat ese tén 2007. ok tó ber
9-én 10 óra 30 perc kor a ki író szék he lyén (1054 Bu da pest,
Au lich u. 7.) ár tár gya lás ra ke rül sor.

Az elõ vá sár lás ra elõ vá sár lá si jo gu kat a pá lyá zat bon tást
köve tõen (az ár tár gya lás idõ pont já ban) a hely szí nen, il let -
ve az ártárgya láson tör té nõ sze mé lyes meg je le nés al kal -
má val tett nyi lat ko zat tal és az elõ vá sár lá si jo go sult ság iga -
zo lá sá val gya ko rol hat ják.

A ki író fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy az ár tár gya lást, 
pá lyá za tot an nak si ker te len sé ge ese tén bár me lyik sza ka -
szá ban ered mény te len nek nyil vá nít sa és le zár ja. Ezen jog -
cí men sem a ki író val, sem an nak fel szá mo ló já val szem ben
sem mi lyen jog cí men igény nem ér vé nye sít he tõ.

A VECTIGALIS Ál ta lá nos Vál lal ko zá si Zárt kö rû en Mû -
kö dõ Rész vény tár sa ság (Cg.: [01 10 044074]; szék hely:
1051 Bu da pest, Mér leg u. 12. ) a Ma gyar Nyom da ügy -
nök ség Zrt. „f. a.” (Cg.: [01 10 042581]; 1046 Bu da pest,
Er kel Gy. u. 41.) a Fõ vá ro si Bí ró ság 23. Fpk.
01-2005-006938/21. sz. vég zé sé vel ki je lölt fel szá mo ló ja

nyilvános pályázati felhívás

út ján ér té ke sí te ni kí ván ja adós gaz dál ko dó szer ve zet tu laj -
do nát ké pe zõ va gyon tár gya kat:

1 db 300 × 200 × 230 cm-es ve szé lyes hul la dék tá ro lá sá -
ra szol gá ló alu mí ni um kon té ner.

Irány ár: 500 000 Ft + áfa,
to váb bá

1 db ISDN 16 SLC DIGITAL SUPER HYBRID
SYSTEM PANASONIC te le fon köz pont. Irány ár:
150 000  Ft + áfa.
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A fel szá mo ló az ér té ke sí tés sel kap cso lat ban írá sos aján -
la to kat kér be nyúj ta ni, me lye ket a VECTIGALIS Ál ta lá -
nos Vál lal ko zá si ZRt., 1051 Bu da pest, Mér leg u. 12., il let -
ve 1364 Bu da pest, Pf.  428 cí mek re kér „Ma gyar Nyom da -
ügy nök ség Zrt. f. a. VÉTELI AJÁNLAT” meg je lö lés sel,
ket tõs zárt bo rí ték ban, sze mé lye sen vagy pos tai úton el jut -
tat ni.

A fel szá mo ló a sze mé lye sen be nyúj tott pá lyá za tok át vé -
te lé rõl el is mer vényt ál lít ki.

Az aján la tok nak tar tal maz nia kell: ma gán sze mély aján -
lat te võ ese té ben a pá lyá zó ne vét, sze mé lyi ada ta it, cí mét,
az azo no sí tás ra al kal mas to váb bi ada to kat, az aján lott net -
tó vé tel árat, a vál lalt fi ze té si fel té te le ket, nyi lat ko za tot
60 na pos aján la ti kö tött ség vál la lá sá ról, va la mint bá nat -
pénz be fi ze té sé nek és a vé tel ár fe de ze té nek iga zo lá sát.
Vál lal ko zás, il let ve tár sa ság aján lat te võ ese té ben a pá lyá -
zó ne vét, szék he lyét, az azo no sí tás ra al kal mas to váb bi
ada to kat, ha tá lyos cég ki vo na tát, az aján lott net tó vé tel árat, 
a vál lalt fi ze té si fel té te le ket, nyi lat ko za tot 60 na pos aján la -
ti kö tött ség vál la lá sá ról, a vé tel ár fe de ze té nek iga zo lá sát,
va la mint a bá nat pénz be fi ze té sé nek iga zo lá sát a pályázat
benyújtásáig.

Az aján la tok be ér ke zé sé nek idõ pont ja: leg ké sõbb je len
hir det mény Cég köz löny ben va ló köz zé té te lé tõl (2007.
szep tem ber 20.) szá mí tott 20. nap 12 óra.

A pá lyá za ti aján lat ér vé nyes sé gé nek fel té te le a meg hir -
de tett net tó irány ár 5%-ának meg fe le lõ bá nat pénz meg fi -
ze té se a fel szá mo ló CIB Bank nál ve ze tett 10700055-
04225205-52000001 szá mú szám lá já ra.

Az ér té ke sí tés re ke rü lõ tár gyak elõ re egyez te tett idõ -
pont ban meg te kint he tõk. To váb bi in for má ció a fel számoló 
szer ve zet mun ka tar sá tól dr. Ma gyar né Ná das Má ria fel szá -
mo ló biz tos tól a 484-0165-ös te le fon szá mon kap ha tó.

Az aján la tok bon tá sá ra a be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ
8 na pon be lül, köz jegy zõ je len lé té ben ke rül sor. A be nyúj -
tá si ha tár idõt kö ve tõ 15 na pon be lül a fel szá mo ló az aján -
la to kat ér té ke li. Az ér té ke lés ered mé nyé rõl jegy zõ könyv
ké szül.

Az aján la tok el bí rá lá sá nak ered mé nyé rõl a fel szá mo ló
az ér de kel te ket írás ban ér te sí ti.

Meg fe le lõ, azo nos ér té kû pá lyá za tok ese tén a fel szá mo ló
ér té ke sí té si ver seny tár gya lást tart, mely nek fel té te le it az ár -
tár gya lás meg kez dé sét meg elõ zõ en a részt ve võk kel is mer -
te ti. Azo nos ér té kû aján lat nak mi nõ sül, ha az aján la ti ár a
leg ma ga sabb meg aján lott vé tel ár 90%-át el ér te.

A je len pá lyá za ti fel hí vás a fel szá mo ló szá má ra nem je -
lent ér té ke sí té si kö te le zett sé get. A fel szá mo ló a pá lyá za tot 
– meg fe le lõ aján lat hi á nyá ban – ered mény te len nek nyil vá -
nít hat ja, és új pá lyá za tot ír hat ki. Elõnyt él vez az a pá lyá -
zó, aki az ér té ke sí ten dõ va gyon tár gya kat egy ben kí ván ja
meg vá sá rol ni.

A KERSZI Zrt. (Cg.: [01 10 041640]; 1135 Bu da pest,
Csa ta u. 11.) mint a Fõ vá ro si Bí ró ság ál tal 2. Fkp.

01-2007-000038/4. vég zés sel a TEXPORT TRADE Ke -
res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. „f. a.” (Cg.:
[01 09 675911]; 1203 Bu da pest, Ady E. u. 82. III. 3.) ki je -
lölt fel szá mo ló ja

nyilvános pályázat

ke re té ben meg hir de ti a fel szá mo lás alatt lé võ kft. tu laj do -
ná ban lé võ aláb bi kész le tet:

A kész le ten lé võ áru ada tai:
116 200 kg (6835 db zsák) an gol im port ból szár ma zó

szor tí ro zott hasz nált ru ha.
Irány ár: 11 620 000 Ft + áfa.

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

2007. ok tó ber 8. 9 óra.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: KERSZI Zrt., 1135
Bu da pest, Csa ta u. 11. mfszt. 7.

A pá lyá zat bon tá sá nak hely szí ne: KERSZI Zrt., 1135
Bu da pest, Csa ta u. 11. mfszt. 7.

A pá lyá zat bon tá sá nak ide je: 2007. ok tó ber 8. 9 óra 30
perc.

A pá lyá za ti bá nat pénz: a brut tó irány ár 5%-a, me lyet a
TEXPORT TRADE Kft. „f. a.” pénz tá rá ba, vagy a
KERSZI Zrt. er re a cél ra el kü lö ní tett bank szám lá já ra
(TEXPORT TRADE Kft. „f. a.” bá nat pénz meg jegy zés -
sel) kér jük be fi zet ni: K & H Bank Nyrt.
10200964-20213431-00000000.

A meg vá sár lás ra fel kí nált kész le tért kel lék sza va tos sá -
got nem vál la lunk.

A va gyon tárgy meg te kint he tõ a fel szá mo ló val tör tént
elõ ze tes egyez te tést kö ve tõ en.

A ve võ kö te les a tel jes vé tel árat 15 na pon be lül meg kö -
ten dõ adás vé te li szer zõ dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint
meg fi zet ni. Ha ezt a ve võ el mu laszt ja, a bá nat pénz össze -
gét el vesz ti.

A nyer tes pá lyá zat ese tén a bá nat pénz össze ge a vé tel ár -
ba be szá mít, a töb bi pá lyá zó ré szé re vissza fi ze tés re ke rül.

A kész let bir tok ba és tu laj don ba adá sá ra a tel jes vé tel ár -
nak a szer zõ dés sze rin ti meg fi ze té se ese tén ke rül sor.

A pá lyá za ton va ló rész vé tel fel té te lei:
– A pá lyá zó ada ta it, a vé tel árat és a fi ze té si fel té te le ket

tar tal ma zó írás be li aján lat be nyúj tá sa.
– A pá lyá za ton részt ve võ jo gi sze mély nek cég ki vo nat -

tal és az el já rás ra va ló jo go sult sá gát iga zo ló ok irat tal kell
ren del kez nie.

– A ve võ nek iga zol nia kell to váb bá, hogy a vé tel ár er re
a cél ra ren del ke zés re áll.

– A bá nat pénz meg fi ze té sé nek iga zo lá sa.
– Az el adó kel lék sza va tos sá ga, il let ve ga ran ci á ja tel jes

kö rû ki zá rá sá ra vo nat ko zó írás be li tu do má sul vé te lé nek
nyi lat ko za ta.

– Az aján la ti kö tött ség vál la lá sá nak idõ pont ját tar tal -
ma zó nyi lat ko zat.
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– A pá lyá zat so rán elõny ben ré sze sül, aki a kész le tet
egy szer re, egy összeg ben kí ván ja meg vá sá rol ni.

A pá lyá za tok bon tá sá ra köz jegy zõ je len lé té ben ke rül
sor, mely rõl jegy zõ könyv ké szül.

A pá lyá zat ered mé nyé nek ki hir de té sé re, a pá lyá zat el bí -
rá lá sá nak hely szí nén, ugyan az nap 10 órai kez det tel ke rül
sor. Ha több meg fe le lõ – egy más tól 10% mér ték nél nem
na gyobb el té rést mu ta tó – pá lyá zat ér ke zik, a fel szá mo ló a
pá lyá zók kö zött nyil vá nos ár tár gya lást tart.

A fel szá mo ló fenn tart ja jo gát, hogy meg fe le lõ aján lat
hi á nyá ban a pá lyá za tot ered mény te len nek nyil vá nít sa.

Az elõ vá sár lá si jo go sul tak e jo gu kat a nyil vá nos pá lyá -
zat ke re te in be lül gya ko rol hat ják oly mó don, hogy a vég le -
ge sen ki ala kult vé tel ár is me re té ben a vé te li szán dék ról
nyi lat ko za tot tesz nek. Az elõ vá sár lá si jog gya kor lá sa ér -
de ké ben a fel szá mo ló fel hív ja az ér de kel tek fi gyel mét ar -
ra, hogy a jog gya kor lá sá ra irá nyu ló szán dé ku kat a pá lyá -
za tok be nyúj tá si ha tár ide jé ig írás ban je lent sék be.

To váb bi fel vi lá go sí tást ad: Atil lás né Kun Zsu zsan na
fel szá mo ló a 06 (1) 239-4940-es te le fon szá mon.

A 198. Sz. „Ju ris-In vest” Kft. (Cg.: [09 09 005219];
4100 Be rettyó új fa lu, Tar dy u. 1.) mint a Ki lenc lyu kú Híd
Ke res ke del mi Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság „f. a.”
(Cg.: [09 09 007149]; 4002 Deb re cen, Mé szá ros Ger gely
kert 56.) adós gaz dál ko dó szer ve zet Haj dú-Bi har Me gyei
Bí ró ság 1. Fpk. 09-05-001017. sz. vég zé sé vel ki je lölt fel -
szá mo ló ja Kö kény esi Ró bert

pályázat

út ján ér té ke sí ti a tár sa ság tu laj do nát ké pe zõ in gat lant.
Az in gat lan azo no sí tó ada tai:
A Deb re ce ni Kör ze ti Föld hi va tal nál Hor to bágy, 02336.

hrsz. alatt nyil ván tar tott, ki vett ma jor meg ne ve zé sû,
9445 m2 te rü le tû kül te rü le ti in gat lan. Az in gat la non ro mos
fe lül épít mé nyek ta lál ha tók.

Az in gat lan irá nyá ra: 800 000 Ft + 20% áfa.
Az in gat lan – elõ ze tes ér te sí tés alap ján – meg te kint he tõ.

A pá lyá za to kat

2007. ok tó ber 8-án 11–12 óra kö zött

kell be nyúj ta ni – a pá lyá zó ne vé re uta lás nél kül – ket tõ
pél dány ban, zárt bo rí ték ban „Pá lyá zat a Ki lenc lyu kú Híd
Kft. f. a. in gat la ná ra” fel irat tal, a ki író 4100 Be rettyó új -
falu, Tar dy u. 1. sz. alatt lé võ iro dá já ba. A pá lyá za tok át vé -
te lé rõl a fel szá mo ló biz tos iga zo lást ad ki.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

– Ma gán sze mély vagy cég azo no sí tó ada ta it (cég ki vo -
nat, alá írá si cím pél dány csa to lan dó).

– A meg aján lott vé tel árat, kü lön fel tün tet ve az áfa
össze gét.

– Fi ze té si biz to sí té kot (bank ga ran cia, ban ki vagy ügy -
vé di le tét a pá lyá zat ki író ja ja vá ra el he lyez ve, hi tel ígér -
vény a pá lyá zat ban sze rep lõ in gat lan hoz kap cso ló dó an,
egyéb fi ze té si ga ran ci ák, ame lyek bõl a pá lyá zat ki író ja a
meg aján lott vé tel ár meg fi ze té sét tel jes biz ton ság gal meg -
ál la pít hat ja).

– Bá nat pénz meg fi ze té sé nek iga zo lá sa.

A pá lyá zó nak az irány ár ra szá mí tott 5%-os mér té kû bá -
nat pénzt kell meg fi zet ni a 198. Sz. Ju ris-In vest Kft. Ker. és 
Hi tel bank Rt., be rettyó új fa lui fi ók já nál ve ze tett
10200380-34113190 sz. szám lá já ra.

A bá nat pénz az aján lat te võ ja vá ra nem ka ma to zik, a
nyer tes aján lat te võ bá nat pén ze a vé tel ár ba be szá mít.

Nem jár vissza a bá nat pénz, ha az aján lat te võ aján la tát
az aján la ti kö tött ség tar ta ma alatt vissza von ja. A nyer tes
pá lyá zó nak ak kor sem jár vissza, ha vissza lép, a ne ki fel ró -
ha tó ok ból, il let ve az ér dek kö ré ben fel me rü lõ okok  miatt a
szer zõ dés kö tés meg hi ú sul, vagy mint ve võ a vál lalt fi ze té -
si kö te le zett sé gé nek nem tesz ma ra dék ta la nul ele get, vagy
az aján la ti kö tött ség tar ta ma alatt a szer zõ dést nem kö ti
meg.

Az aján la ti kö tött ség a pá lyá zat be nyúj tá sá tól szá mí tott
30 nap.

A pá lyá za to kat 2007. ok tó ber 8-án 14 óra kor köz jegy zõ
je len lé té ben ér té kel jük.

A pá lyá zat ki író ja fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy

– meg fe le lõ aján la tok hi á nyá ban a pá lyá za tot ered -
mény te len nek nyil vá nít sa és új pá lyá zat ki írá sá ról dönt -
sön.

Amennyi ben több meg fe le lõ, azo nos ér té kû, vé tel ár vo -
nat ko zá sá ban leg fel jebb 10%-kal el té rõ pá lyá zat ér ke zik,
a pá lyá zat ki író ja nyil vá nos ár tár gya lást tart.

Amennyi ben ár tár gya lás tar tá sá ra ke rül sor, an nak idõ -
pont ja: 2007. ok tó ber 11. 10 óra.

Az ár tár gya lá son részt ve võk nek a meg aján lott több let -
vé te lár ról to váb bi fe de zet tel kell ren del kez ni, me lyet zárt
bo rí ték ban kell át ad ni az ár tár gya lás meg tar tá sa elõtt a je -
len lé võ köz jegy zõ nek. A részt ve võk csak az iga zolt fe de -
ze tig ár ve rez het nek.

A pá lyá zat ki író ja fel hív ja az elõ vá sár lás ra jo go sul tak
fi gyel mét, hogy elõ vá sár lá si jo guk kal a pá lyá zat ér té ke lé -
sé nek idõ pont já ban él het nek.

Ér vény te len az aján lat, ha nem fe lel meg a jog sza bály -
ban, il let ve a pá lyá za ti ki írás ban meg ha tá ro zot tak nak. A
pá lyá zat el bí rá lá sá ról a fel szá mo ló az összes pá lyá zót a pá -
lyá zat ered mé nyé nek meg ál la pí tá sá tól szá mí tott 8 na pon
be lül ér te sí ti, egy ben fel szó lít ja a nyer tes aján lat te võt az
adás vé te li szer zõ dés meg kö té sé re.

A nyil vá nos ér té ke sí té sen a tu laj don jo got szer zõ pá lyá -
zó az adós sal szem ben be szá mí tás sal nem él het.

2342 H I V A T A L O S  É R T E S Í T Õ 2007/39. szám



A pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi fel vi lá go sí tás dr. Kö -
kény esi An tal ügy véd tõl kér he tõ a 06 (20) 355-8813-as,
va la mint a 06 (54) 402-227-es te le fon szá mo kon.

A 198. Sz. „Ju ris-In vest” Kft. (Cg.: [09 09 005219];
4100 Be rettyó új fa lu, Tar dy u. 1.) mint a „RADITHERM” 
Hõ tech ni kai,  Kereskedelmi és Szol gál ta tó Kft. „f. a.”
(Cg.: [09 09 006488];  4025 Deb re cen, Si monf fy ut ca 55.)
adós gaz dál ko dó szer ve zet nek, a Haj dú-Bi har Me gyei Bí -
ró ság 4. Fpk. 09-06-000890. sz. vég zé sé vel ki je lölt fel szá -
mo ló ja dr. Kö ké nye si né Butt Irén 

árverés

út ján ér té ke sí ti a tár sa ság tu laj do nát ké pe zõ gép jár mû vet.
1 db te her gép ko csi.
Tí pu sa: Mer ce des 207 D.
Gyár tá si éve: 1983.
Frsz.: ENN-766
A gép ko csi for gal mi en ge dé lye le járt.
Irány ár: 70 000 Ft.
A gép jár mû irá nyá ra 20% áfát tar tal maz.

Az ár ve rés ide je:

2007. ok tó ber 9. 10 óra

Az ár ve rés he lye: Deb re cen-Jó zsa, Mo nos tor er dõ út 67.
Az ár ve re zés re ke rü lõ va gyon tárgy elõ ze tesen az ár ve -

re zés he lyén meg te kint he tõ 2007. ok tó ber 9-én 8–10 órá ig. 
Az ár ve ré sen az ve het részt, aki ott meg je lent és be je len tet -
te vé te li szán dé kát.

Amennyi ben a vé te li jo got szer zett ve võ a vé tel árat nem 
fi ze ti meg, a to váb bi ár ve rés bõl ki zá rás ra ke rül.

Az ár ve rés re a vé te li jo got szer zõ nek a vé tel árat 1 mil lió Ft 
alat ti vá sár lás ese tén azon nal meg kell fi zet ni.

Amennyi ben a vé tel ár az 1 mil lió Ft-ot meg ha lad ja, úgy
a ve võ nek a vé tel árat a szám la kéz hez vé te lét kö ve tõ 8 na -
pon be lül át uta lás sal kell meg fi zet nie. Csak az a va gyon -
tárgy szál lít ha tó el, amely nek vé te lá ra meg fi ze tés re ke rült.

Az ár ve rés re az 1991. évi IL. tv. elõ írásait, va la mint a
vég re haj tá si el já rás ra vo nat ko zó ki se gí tõ sza bá lyo kat al -
kal maz zuk.

Az elõ vá sár lás ra jo go sult jo gát a nyil vá nos ár ve ré sen
gya ko rol hat ja oly mó don, hogy a vég le ge sen ki ala kult vé -
tel ár is me re té ben nyi lat ko zik vé te li szán dé ká ról.

Az ár ve rés rõl, va la mint az ár ve rés re ke rü lõ esz köz rõl
bõ vebb fel vi lá go sí tás dr. Kö kény esi An tal ügy véd tõl kér -
he tõ  a 06 (20) 355-8813-as te le fon szá mon.

A KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Kft .  (Cg. :
[01 09 726061]; 1035 Bu da pest, Kór ház u. 29.) mint a

LOM-FÉM Kft. „f. a.” (Cg.: [13 09 091703]; 2700 Ceg -
léd, Sze lei út 38.) fel szá mo ló ja

nyilvános pályázat

út ján ér té ke sí ti az adós cég aláb bi va gyo nát. 
A 3092/1. hrsz.-ú „üzem” meg ne ve zé sû in gat lan 1/1 tu -

laj do ni há nya da, amely ter mé szet ben Kis kun maj sa, Szél -
ma lom sor 1. szám alatt he lyez ke dik el.

Az in gat lan föld te rü le te 13 767 m2.
Az adás vé tel tár gyát az in gat lan és a raj ta lé võ épít mé -

nyek, esz kö zök együt te sen ké pe zik. A köz mû ve sí tett in -
gat lant ko ráb ban  borászati üzem ként hasz no sí tot ták, s ki -
épí tett pin ce rend szer rel, va la mint a kap cso ló dó egyéb
épít mé nyek kel, esz kö zök kel rendel kezik.

I rányár: 30 000 000 Ft + áfa (har minc mil lió fo rint + áfa).
A pá lyá za ton va ló rész vé tel fel té te le:
– A meg vá sá rol ni kí vánt va gyon cso port irá nyá ra

5%-ának meg fe le lõ bá nat pénz be fi ze té se, jó vá írá sa.
– Nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá zó aján la tát a be adá si

ha tár idõ tõl szá mí tott 40 na pig fenn tart ja.
– Pá lyá za ti t ájékoztatóban fog lal tak meg is me ré se és el -

fo ga dá sa.
A pá lyá za ti tá jé koz ta tó a fel szá mo ló fi ók te le pé nek tit kár -

sá gán (6000 Kecs ke mét, Szö vet ség tér 1. II. 14.) mun ka na -
po kon 9–14 óra kö zött meg te kint he tõ, il let ve át ve he tõ.

A pá lyá za tok nak tar tal maz ni uk kell töb bek kö zött a pá -
lyá zó fõbb ada ta it, a meg vá sá rol ni kí vánt va gyon cso port
ne ve sí té sét, az aján lott áfa men tes vé tel árat, s a fi ze té si fel -
té te lek re vo nat ko zó nyi lat ko za tot.

A pá lyá za tot ki író fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy:
– meg fe le lõ aján la tok hi á nyá ban az adott va gyon cso -

port ra vo nat ko zó pá lyá za tot ered mény te len nek nyil vá nít -
sa, s új pá lyá zat ki írá sá ról dönt sön, 

– elõny ben ré sze sít se azon pá lyá zó aján la tát, aki egy -
ide jû leg több va gyon cso port ra vo nat ko zó an nyújt be ér vé -
nyes aján la tot,

– a leg ked ve zõbb aján la tot te võ pá lyá zók kö zött nyil -
vá nos ár tár gya lás ke re té ben dönt sön, az el já rás ra vo nat ko -
zó 1991. évi IL. tör vény 49/A.  §  (4) be kez dé sé ben fog lal -
tak nak a figye lembe véte lével.

Az írá sos pá lyá za ti aján la to kat 2 pél dány ban, zárt bo rí -
ték  ban „LOM- FÉM” je l  igé  vel  a  KURÁTOR-
FELSZÁMOLÓ Kft. fi ók te le pé nek tit kár sá gán (6000
Kecs ke mét, Szö vet ség tér 1. II. 14.) kell be nyúj ta ni, mely -
nek ha tár ide je

2007. ok tó ber 9. (kedd) 12 óra.

A pá lyá za tok bon tá sá ra és elõ mi nõ sí té sé re köz jegy zõ
je len lé té ben ke rül sor.

A be ér ke zett aján la tok el bí rá lá sá ra, az eset le ges li ci tá -
lás ra, a dön tés ki hir de té sé re  2007. ok tó ber 12. (pén tek)
10 órai kez det tel ke rül sor, amely nek hely szí ne a fel szá -
mo ló cég kecs ke mé ti fi ók te le pé nek iro dá ja. 

Az el já rás ra vo nat ko zó az 1991. évi IL. tv. (ún. csõdtör -
vény) 49/C. §  (2) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fele lõen
az elõ vá sár lás ra jó go sul tak e jo gu kat ezen idõ pont ban és
hely szí nen gya ko rol hat ják ki zá ró la go san.
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A pá lyá zat tal kap cso lat ban to váb bi fel vi lá go sí tás kér -
he tõ mun ka na po kon 9–14 óra kö zött a fel szá mo ló cég nél,
De ák Ró kus meg bí zott nál [tel.: 06 (76) 497-667].

Elõ ze tes egyez te tés alap ján a va gyon tár gyak hely szí ni
meg te kin té sét biz to sít juk.

Az EXEREM Gaz da sá gi Szol gál ta tó Kft. (Cg.:
[01 09 269955]; 1054 Bu da pest, Hon véd u. 8. I. 2.) mint a
Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Bí ró ság 8. Fpk.
05-2005-000757/10.  szá  mú vég zés  ben ki  je  löl t
MISKOLCI HÛTÕIPARI Rt.  „f .  a .”  (Cg. :
[05 10 000103]; 3501 Mis kolc, Fo no da u. 21.) fel-
számo ló ja

nyilvános pályázat

ki írá sa út ján kí ván ja ér té ke sí te ni a fel szá mo lás alatt ál ló
tár sa ság tu laj do nát ké pe zõ 12 té tel bõl ál ló le járt, bi zony ta -
lan meg tér ülé sû kö ve te lé sét, amely nek név ér té ke:
33 280 184 Ft. A kö ve te lé sek jo go sult jai gaz da sá gi tár sa -
sá gok, ame lyek kö zül több fel szá mo lá si el já rás alatt áll. A
kö ve te lé sek pá lyá za ti becs ér té ke össze sen és az egyes té te -
lek vo nat ko zá sá ban a név ér ték 30%-a. Az egyes kö ve te lé -
sek rész le te i rõl a fel szá mo ló biz tos ad te le fo non, il let ve
sze mé lye sen tájékoztatást.

Az el adó val szem be ni hi te le zõi kö ve te lé sek vé tel ár ba
tör té nõ be szá mí tá sá ra nincs le he tõ ség. A fel szá mo ló a kö -
ve te lés meg té rü lé sé vel kap cso la to san min den vissz ke re se -
ti vagy kár té rí té si igényt ki zár.

A pá lyá za ti aján la to kat ki zá ró lag sze mé lye sen az
EXEREM Kft. Bu da pest IV. ke rü let, Ár pád út 57–59. I. 7.
szám alat ti iro dá já ban le het be nyúj ta ni a Cég köz löny ben
va ló köz zé té tel tõl (2007. szep tem ber 20.) szá mí tott 15. nap 
12 órá ig. Az aján la to kat zárt, (cég)jel zés nél kü li bo rí ték -
ban „MISKOLCI HÛTÕIPARI Rt. Pá lyá zat” meg je lö lés -
sel kell be nyúj ta ni. A pá lyá zat bon tá sa köz jegy zõ je len lé -
té ben tör té nik. A pá lyá za tok ér té ke lé se a bon tást kö ve tõ
15 na pon be lül tör té nik.

A pá lyá zó nak 60 na pos aján la ti kö tött sé get kell vál lal -
nia. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel té te le, hogy a pá lyá zó
2 000 000 Ft bá nat pénzt a „MISKOLCI HÛTÕIPARI Rt.
Bá nat pénz” köz le ménnyel a MISKOLCI HÛTÕIPARI Rt. 
„f .  a .”  ERSTE BANK Rt . -nél  ve  ze  te t t
11600006-00000000-05795471 szá mú bank szám lá já ra –
leg ké sõbb a pá lyá za ti ha tár idõ le tel té ig tör té nõ ban ki jó vá -
írás sal – be fi ze ti.

Ered mény te len pá lyá zó nak, il let ve a pá lyá zat bár mi lyen 
ok ból tör té nõ ered mény te len sé ge ese tén, a be fi ze tett bá -
nat pénz ban ki ke ze lé si költ ség gel csök ken tett össze ge, a
be fi ze tõ ál tal meg je lölt bank szám lá ra vissza fi ze tés re ke -
rül, az er rõl va ló ér te sí tést kö ve tõ 15 na pon be lül.

A be ér ke zett pá lyá za ti aján la to kat a fel szá mo ló ér té ke li, 
és ve võ ki je lö lés út ján dönt az aján la tok el fo ga dá sá ról.
Meg fe le lõ, azo nos ér té kû pá lyá za tok ese tén az aján lat te -
võk kö zött nyil vá nos ár tár gya lás ra ke rül sor, amely nek fel -
té te le it az ár tár gya lás meg kez dé sét meg elõ zõ en a részt ve -
võk kel a fel szá mo ló is mer te ti. A fel szá mo ló fel hív ja az

elõ vá sár lá si jog gal ren del ke zõk fi gyel mét, hogy elõ vá sár -
lá si jo guk gya kor lá sá nak szán dé kát – a pá lyá za ti ha tár idõ
le tel té ig – a fel szá mo ló nál írás ban je lent sék be.

A fel szá mo ló fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy a pá lyá -
za tot, ár tár gya lást, an nak si ker te len sé ge ese tén, az el já rás
bár me lyik sza ka szá ban ered mény te len nek nyil vá nít sa és
le zár ja. Ezen jog cí men sem az el adó val, sem a pá lyá za tot
ki író fel szá mo ló val szem ben sem mi lyen jog cí men igény
nem ér vé nye sít he tõ.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban ér dek lõd ni le het Tóth Ist ván
fel szá mo ló biz tos tól [tel.: 06 (20) 377-1916].

Az EXEREM Gaz da sá gi Szol gál ta tó Kft. (Cg.:
[01 09 269955]; 1054 Bu da pest, Hon véd u. 8. I. 2.) mint a
Borsod-Abaúj- Zemplén Me gyei Bí ró ság 9. Fpk.
05-2007/000391/2. szá mú vég zés ben ki je lölt Ru ha ipa ri és
Ke res ke del mi Kis szö vet ke zet. (Cg.: [05 02 000387]; 3647 
Csok va o mány-Tó lá pa 48/439001. hrsz.) fel szá mo ló ja

nyilvános pályázat

ki írá sa út ján ér té ke sí te ni kí ván ja a fel szá mo lás alatt ál ló
tár sa ság tu laj do nát ké pe zõ aláb bi va gyon tár gya kat:

1. In gat lan, amely he lyi leg Csok va o mány-Tó lá pa hely -
ség ben ta lál ha tó, hrsz.: 48/439001. 4 000 000 Ft becs ér té -
ken.

2. Gyár tás ból vissza ma radt kész let (mun ka ru ha)
300 000 Ft becs ér té ken.

A meg hir de tett becs ér ték ál ta lá nos for gal mi adót nem
tar tal maz. Az el adó val szem be ni hi te le zõi kö ve te lé sek vé -
tel ár ba tör té nõ be szá mí tá sá ra nincs le he tõ ség. A fel szá mo -
ló a va gyon tárgy hoz kap cso ló dó an kel lék sza va tos sá got
nem vál lal. A pá lyá zat ki író ja fenn tart ja ma gá nak a jo got,
hogy az egyes va gyon tár gyak ra néz ve a pá lyá za ti ki írást
rész ben vissza von ja. A több aján la ti té telt tar tal ma zó pá -
lyá zat elõnyt él vez.

Pá lyá za to kat a fel szá mo ló pos ta cí mé re (1396 Bu da pest
62, Pf. 464), vagy sze mé lye sen az EXEREM Kft., 1042 Bu -
da pest, Ár pád út 57–59. I. eme le ti iro dá já ban kell be nyúj ta -
ni a Cég köz löny ben va ló köz zé té tel tõl (2007. szep tem ber
20.) szá mí tott 15. nap 12 órá ig. A pá lyá za ti bo rí ték ra kér jük 
rá ír ni a „RUHAIPARI és KERESKEDELMI KISSZÖ -
VET KEZET” jel igét. A pá lyá zat bon tá sá ra a pá lyá za ti ha -
tár idõ le já ra tát kö ve tõ 15 na pon be lül köz jegy zõ je len lé té -
ben ke rül sor. A pá lyá zat el bí rá lá sa és a pá lyá zók ér te sí té se
a pá lyá zat bon tá sát kö ve tõ 15 na pon be lül tör té nik meg.

A pá lyá za ton az ve het részt:

– aki a „RUHAIPARI és KERESKEDELMI KISSZÖ -
VETKEZET bá nat pénz” köz le ménnyel a becs ér ték
10%-ának meg fe  le  lõ  bá  nat  pénzt  a  fe l  szá  mo ló
10800014-60000006-10175082 szá mú Ci ti bank Rt.-nél
ve ze tett szám lá ra, a ban ki át uta lá si na po kat is fi gye lem be
vé ve be fi zet te úgy, hogy az leg ké sõbb a pá lyá za ti ha tár idõ
le jár ta kor min den két sé get ki zá ró an iga zol va le gyen, vagy
sze mé lye sen a tár sa ság há zi pénz tá rá ba a fel szá mo ló iro dá -
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já ban (1042 Bu da pest, Ár pád út 57–59. I. eme let) a pá lyá -
za ti ha tár idõ le jár tá ig be fi zet;

– aki leg alább 60 na pi aján la ti kö tött sé get vál lal;
– a ki ala kult vé tel ár meg fi ze té sé re 8 ban ki na pon be lü li 

tel je sí tést vál lal.
A fel szá mo ló a pá lyá za tot – meg fe le lõ aján lat hi á nyá -

ban – ered mény te len nek nyil vá nít hat ja, és új pá lyá za tot ír -
hat ki. Meg fe le lõ, azo nos ér té kû pá lyá za tok ese tén az aján -
lat te võk kö zött nyil vá nos ár tár gya lás ra ke rül sor, amely -
nek fel té te le it az ár tár gya lás meg kez dé sét meg elõ zõ en a
részt ve võk kel a fel szá mo ló is mer te ti. A pá lyá zat tal kap -
cso lat ban to váb bi in for má ci ók sze rez he tõk Tóth Ist ván
fel szá mo ló biz tos tól a 06 (20) 377-1916-os te le fon szá mon.

A fel szá mo ló fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy a pá lyá -
za tot, ár tár gya lást, an nak si ker te len sé ge ese tén, az el já rás
bár me lyik sza ka szá ban ered mény te len nek nyil vá nít sa és
le zár ja. Ezen jog cí men sem az el adó val, sem a pá lyá za tot
ki író fel szá mo ló val szem ben sem mi lyen jog cí men igény
nem ér vé nye sít he tõ.

A CASH & LIMES Va gyon ke ze lõ és Fel szá mo ló Zrt.
(Cg.: [01 10 043611]; 1146 Bu da pest, Chá zár A. u. 9.)
mint a HESSIAN 2005 SECURITY Kft. „f. a.” (Cg.:
[01 09 687199]; 1051 Bu da pest, Ok tó ber 6. u. 18.) fel szá -
mo ló ja

nyilvános pályázatot

ír ki a tár sa ság tu laj do ná ban le võ in gat lan és be ren de zé sei
meg vé te lé re.

A meg hir de tett tel jes va gyon irá nyá ra 140 000 000 Ft
(egy száz negy ven mil lió fo rint) áfa nél kü li, net tó irány ár.

Az in gat lan ada tai:
Hely raj zi szám: Bu da pest XIV. ker., 32010.
Cím: 1149 Bu da pest, Pil lan gó u. 22.
Mû ve lé si ág: la kó ház, ud var, gaz da sá gi épü let.
Te lek te rü let: 1084 m2.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
He lye: CASH & LIMES Zrt. szék he lye (1146 Bu da pest, 

Chá zár And rás u. 9.; te le fon: 887-4950).
Mód ja: írás ban, ma gyar nyel ven, 2 pél dány ban, az ere -

de ti meg je lö lé sé vel, név nél kü li, zárt bo rí ték ban, a bo rí té -
kon „HESSIAN” jel zés sel.

Ide je:

2007. ok tó ber 11. (csü tör tök) 10–11 óra kö zött.

Az aján la tok bon tá sá ra a be nyúj tá si ha tár idõ nap ján,
2007. ok tó ber 11-én 11 óra 30 perc kor, köz jegy zõ je len lé -
té ben ke rül sor.

A pá lyá za ton az ve het részt, aki a pá lyá za ti ki írást meg -
kap ta, és a ti tok tar tá si nyi lat ko za tot alá ír ta. A rész le tes pá -
lyá za ti ki írás és  információs anyag a CASH & LIMES Zrt.
szék he lyén te kint he tõ meg a je len hir det mény köz zé té te lét 
kö ve tõ en. A meg vá sá rol ni kí vánt va gyon mû köd te té sé re
vo nat ko zó to váb bi írá sos in for má ci ók a HESSIAN Kft.
„f. a.”-tól sze rez he tõk be, 20 000 Ft + áfa kész pénz fi ze tés
el le né ben, a je len hir det mény köz zé té te lét kö ve tõ en.

Az ér vé nyes aján lat té tel fel té te lei:
– a pá lyá zó fõbb ada ta i nak be mu ta tá sa,
– aján lott té te les net tó vé tel ár, áfa összeg és fi ze té si fel -

té te lek egy ér tel mû meg ha tá ro zá sa,
– vé tel ár fe de zet iga zo lá sa (ban ki fe de zet iga zo lás, ga -

ran cia, hi tel ígér vény vagy le té te mé nyes ügy véd ál tal iga -
zolt ügy vé di le tét),

– a meg hir de tett net tó irány ár leg alább 15 (ti zen öt) szá -
za lé ká nak meg fe le lõ bá nat pénz be fi ze té se, vagy a
HESSIAN Kft. „f. a.” pénz tá rá ba kész pénz ben, a pá lyá zat
be nyúj tá sá nak ha tár ide jé ig, vagy ban ki át uta lás sal a
HESSIAN Kft. „f. a.” Unic re dit Bank Rt.-nél ve ze tett
10918001-00000004-06840006 szá mú szám lá já ra, mely
eset ben a bá nat pénz ezen szám lán jó vá írás ra kell ke rül jön
a pá lyá zat bon tá si idõ pont ját meg elõ zõ en,

– leg alább 90 (ki lenc ven) nap aján la ti kö tött ség vál la lá sa,
a rész le tes aján lat té te li fel hí vás ban meg ha tá ro zott fel té -

te lek sze rint.
To váb bi in for má ci ók be sze rez he tõk a HESSIAN Kft.

„f. a.” fel szá mo ló já tól: Mar jas né End ré di Zsu zsan na, tel.:
887-4950; fax: 887-4951.

A be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ 15 na pon be lül a fel szá mo -
ló az aján la to kat ki ér té ke li a rész le tes aján lat té te li fel hí vás -
ban meg ha tá ro zot tak sze rint. Az ér té ke lés ered mé nyé rõl
jegy zõ könyv ké szül, me lyet bár mely hi te le zõ meg te kint het.

A fel szá mo ló a pá lyá za tot meg fe le lõ aján lat hi á nyá ban
ered mény te len nek nyil vá nít hat ja, és új pá lyá za tot ír hat ki.
Meg fe le lõ, azo nos ér té kû pá lyá zat ese tén az aján lat te võk
kö zött nyil vá nos ár tár gya lás meg tar tá sá ra ke rül sor, mely -
nek fel té te le it az ár tár gya lás meg kez dé sét meg elõ zõ en a
részt ve võk kel a fel szá mo ló is mer te ti.

Az elõ vá sár lá si jo go sul tak e jo gu kat a nyil vá nos ér té ke sí -
tés ke re te in be lül gya ko rol hat ják oly mó don, hogy a vég le -
ge sen ki ala kult vé tel ár is me re té ben, a vé te li szán dék ról nyi -
lat ko za tot tesz nek. Az elõ vá sár lá si jog gya kor lá sa ér de ké -
ben a fel szá mo ló fel hív ja az ér de kel tek fi gyel mét ar ra, hogy
a jog gya kor lá sá ra irá nyu ló szán dé ku kat a pá lyá za tok be -
nyúj tá si ha tár ide jé ig írás ban be je len te ni szí ves ked je nek.

Az Ázsió Könyv szak ér tõ, Gaz da sá gi ta nács adói, Szol -
gál ta tó és Ke res ke del mi Kft. (Cg.: [15 09 060370]; 4400
Nyír egy há za, Dó zsa Gy. u. 1. IV. em. Pf. 54) mint a
„GOLD FM RÁDIÓ” Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság
„f. a.” (Cg.: [15 09 066193]; 4400 Nyír egy há za, Szé che nyi
u. 1.; adó szám: [11979085-2-15]; fel szá mo ló biz tos: Pekk
An tal) a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Bí ró ság 6. Fpk.
15-06-000606/8. szá mú vég zé sé vel ki je lölt fel szá mo ló ja

nyilvános pályázat

út ján ér té ke sí te ni kí ván ja a fel szá mo lás alatt ál ló tár sa ság
aláb bi va gyon ele me it:

– ÁGOTA RÁDIÓK Kft.-ben meg lé võ (4400 Nyír egy -
há za, Szé che nyi u. 1.) 1 500 000 Ft üz let részt,

– AM AM7002 tí pu sú áram fej lesz tõt. Irány ár:
58 000 Ft.
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A pá lyá za ton va ló rész vé tel fel té te le:
A pá lyá za ti ki írás ban sze rep lõ net tó irány ár 10%-nak

meg fe le lõ össze gû bá nat pénz meg fi ze té se a fel szá mo ló
szer ve zet ÁZSIÓ Kft. OTP BANK Nyrt. nyír egy há zi fi ók -
já nál ve ze tett 11744003-20600396-00000000 szá mú
szám lá já ra 2007. ok tó ber 4-én 12 órá ig.

A bá nat pénz a vé tel ár ba be szá mí tás ra ke rül, ered mény -
te len pá lyá zat ese tén 8 na pon be lül a pá lyá zó ré szé re
vissza uta lás ra ke rül.

A pá lyá za tok (az aján lott vé tel ár és fi ze té si mód meg je -
lö lé sé vel)

2007. ok tó ber 5-én 9–12 óra kö zött

nyújt ha tók be sze mé lye sen a 4400 Nyír egy há za, Dó zsa
Gy. u. 1. IV. eme le ten.

Az aján la tot zárt bo rí ték ban kell el he lyez ni, a bo rí té kon
kér jük fel tün tet ni „GOLD FM Kft. f. a. pá lyá zat”. A zárt
bo rí ték ban kell el he lyez ni a bá nat pénz meg fi ze té sé nek
iga zo lá sát.

Az aján lat nak tar tal maz nia kell az aján lott vé tel árat és a
vé tel ár meg fi ze té sé nek mód ját.

A pá lyá za ti aján la to kat a be nyúj tás hely szí nén, 2007.
ok tó ber 8-án 8 óra 30 perc kor, köz jegy zõ je len lé té ben
bont juk fel.

A pá lyá zat ered mé nyé rõl a fel szá mo ló 30 na pon be lül
írás ban ér te sí ti az aján lat te võ ket.

Az elõ vá sár lá si jog gya kor lá sá ra jo go sul tak, a jo go sult -
sá gu kat – a jo go sult ság iga zo lá sá val együtt – az aján la tok
be nyúj tá sá ra  nyitva ál ló ha tár idõ ig írás ban je lent he tik be a
fel szá mo ló nak.

A fel szá mo ló a pá lyá za tot (meg fe le lõ pá lyá zat hi á nyá -
ban) ered mény te len nek nyil vá nít hat ja és új pá lyá za tot ír hat
ki. Meg fe le lõ, azo nos ér té kû pá lyá za tok ese tén az aján lat te -
võk kö zött ké sõb bi idõ pont ban nyil vá nos ár tár gya lás meg -
tar tá sá ra ke rül sor, amely nek fel té te le it az ár tár gya lás meg -
kez dé sét meg elõ zõ en a részt ve võk kel a fel szá mo ló köz li.

A vé tel ár ba a hi te le zõi kö ve te lé sek be szá mí tá sá ra nincs
le he tõ ség, ezt a fel szá mo ló ki zár ja.

Bõ vebb fel vi lá go sí tás kap ha tó Pekk An tal fel szá mo ló -
biz tos tól a 06 (42) 500-264-es te le fon szá mon.

A PACTOREX Hol ding Fel szá mo ló, Vég el szá mo ló és
Re or ga ni zá ló Kft. (Cg.: [06 09 002839]; 6722 Sze ged, Bé -
ke u. 2/C) mint a Si va-Plusz Épí tõ ipa ri és Ke res ke del mi
Kft. „f. a.” (Cg.: [06 09 010231]; 6722 Sze ged, Bé ke
u. 2/C; fel szá mo ló biz tos: Pus kás Bé la) fel szá mo ló ja

nyilvános pályázat

út ján ér té ke sí ti az adós cég tu laj do ná ban lé võ aláb bi va -
gyon tár gyát:

Gyu la, 8938. hrsz. alatt ta lál ha tó, ter mé szet ben Gyu la,
Te mes vá ri u. 118. szám alatt ta lál ha tó gaz da sá gi épü let és
ud var el ne ve zé sû in gat la nát.

Irány ár: 31 000 000 Ft + áfa (har minc egy mil lió fo rint +
ál ta lá nos for gal mi adó).

A pá lyá zat le bo nyo lí tá sá ra az 1997. évi XXVII. tör -
vénnyel mó do sí tott 1991. évi IL. tv. (csõd tör vény) elõ írá -
sai az irány adók.

A pá lyá za ton va ló rész vé tel fel té te le:
– az áfa nél kül szá mí tott irány ár 5%-nak meg fe le lõ

mér té kû bá nat pénz le tét be he lye zé se a fel szá mo ló biz tos
iro dá já ban a há zi pénz tár ba kész pénz ben,

– nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá zó aján la tát a be adá si
ha tár idõ tõl szá mí tott 60 na pig fenn tart ja,

– a pá lyá za ti tá jé koz ta tó meg te kin té se a fel szá mo ló nál
és az ab ban fog lal tak el fo ga dá sa.

A pá lyá za tok nak tar tal maz ni uk kell töb bek kö zött a pá -
lyá zó fõbb ada tai, az aján lott áfa men tes vé tel árat, a bá nat -
pénz be fi ze té sé nek iga zo lá sát, s a fi ze té si fel té te lek re vo -
nat ko zó nyi lat ko za tot.

A pá lyá za tot ki író fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy:
– meg fe le lõ aján la tok hi á nyá ban a pá lyá za tot ered -

mény te len nek nyil vá nít sa, s új pá lyá zat ki írá sá ról dönt sön,
– a leg jobb aján la tot te võk kel to váb bi tár gya lá so kat

foly tas son.
A pá lyá za tok el bí rá lá sa so rán elõny ben ré sze sít jük azon 

pá lyá zót, aki vál lal ja az azon na li kész pénz fi ze tést.
Az írá sos pá lyá za ti aján la to kat sze mé lye sen vagy meg ha -

tal ma zott út ján zárt bo rí ték ban „Si va-Plusz Kft. f. a. – Pá lyá -
zat” jel igé vel a fel szá mo ló biz tos iro dá já ban (6722 Sze ged,
Bé ke u. 2/C) a tit kár sá gon kell be nyúj ta ni, mely nek ha tár ide je

2007. ok tó ber 5. (pén tek) 12 óra.

A pá lyá za tok bon tá sa köz jegy zõk je len lé té ben tör té nik.
A be ér ke zett aján la tok el bí rá lá sá ra, az eset le ges ár tár gya -
lás ra, a dön tés ki hir de té sé re 2007. ok tó ber 18-án csü tör tö -
kön 11 órai kez det tel ke rül sor, amely nek hely szí ne a fel -
szá mo ló biz tos iro dá ja.

Az el já rás ra vo nat ko zó az 1991. évi IL. tv. (csõd tör -
vény) 49/C. § (2) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ en
az elõ vá sár lás ra  jogosultak e jo gu kat ezen idõ pont ban és
hely szí nen gya ko rol hat ják ki zá ró la go san.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban to váb bi fel vi lá go sí tást ad
hét fõn 9–12 óra kö zött Pus kás Bé la ügy ve ze tõ [tel.: 06
(76) 486-606, 06 (20) 996-3708].

A PACTOREX Hol ding Fel szá mo ló, Vég el szá mo ló és
Re or ga ni zá ló Kft. (Cg.: [06 09 002839]; 6722 Sze ged, Bé -
ke u. 2/C) mint a Széll és Tár sa Ke res ke del mi és Szol gál -
ta tó Bt. „f. a.” (Cg.: [06 06 011969]; 6914 Pit va ros, Arany 
J. u. 10.; fel szá mo ló biz tos: Puskás  Bé la) fel szá mo ló ja

nyilvános pályázat

út ján ér té ke sí ti az adós cég tu laj do ná ban lé võ aláb bi va -
gyon tár gyát:

Pit va ros, bel te rü let 236. hrsz.-ú (Pit va ros, Arany J.
u. 10.) 3248 m2 te rü le tû la kó ház, ud var el ne ve zé sû in gat la -
nát. A gaz da sá gi épü let 342 m2.
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Irány ár: 800 000 Ft + áfa (nyolc száz ezer fo rint + ál ta lá -
nos for gal mi adó).

A pá lyá zat le bo nyo lí tá sá ra az 1997. évi XXVII. tör -
vénnyel mó do sí tott 1991. évi IL. tv. (csõd tör vény) elõ írá -
sai az irány adók.

A pá lyá za ton va ló rész vé tel fel té te le:
– az áfa nél kül szá mí tott irány ár 5%-nak meg fe le lõ

mér té kû bá nat pénz le tét be he lye zé se a fel szá mo ló biz tos
iro dá já ban a há zi pénz tár ba kész pénz ben,

– nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá zó aján la tát a be adá si
ha tár idõ tõl szá mí tott 60 na pig fenn tart ja,

– a pá lyá za ti tá jé koz ta tó meg te kin té se a fel szá mo ló nál
és az ab ban fog lal tak el fo ga dá sa.

A pá lyá za tok nak tar tal maz ni uk kell töb bek kö zött a pá -
lyá zó fõbb ada tai, az aján lott áfa men tes vé tel árat, a bá nat -
pénz be fi ze té sé nek iga zo lá sát, s a fi ze té si fel té te lek re vo -
nat ko zó nyi lat ko za tot.

A pá lyá za tot ki író fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy:
– meg fe le lõ aján la tok hi á nyá ban a pá lyá za tot ered -

mény te len nek nyil vá nít sa, s új pá lyá zat ki írá sá ról dönt sön,
– a leg jobb aján la tot te võk kel to váb bi tár gya lá so kat

foly tas son.
A pá lyá za tok el bí rá lá sa so rán elõny ben ré sze sít jük azon 

pá lyá zót, aki vál lal ja az azon na li kész pénz fi ze tést.
Az írá sos pá lyá za ti aján la to kat sze mé lye sen vagy meg -

ha tal ma zott út ján zárt bo rí ték ban „Széll és Tár sa Bt. f. a. –
Pá lyá zat” jel igé vel a fel szá mo ló biz tos iro dá já ban (6722
Sze ged, Bé ke u. 2/C) a tit kár sá gon kell be nyúj ta ni, mely -
nek ha tár ide je

2007. ok tó ber 5. (pén tek) 12 óra.

A pá lyá za tok bon tá sa köz jegy zõk je len lé té ben tör té nik.
A be ér ke zett aján la tok el bí rá lá sá ra, az eset le ges ár tár gya -
lás ra, a dön tés ki hir de té sé re 2007. ok tó ber 18-án csü tör tö -
kön 11 órai kez det tel ke rül sor, amely nek hely szí ne a fel -
szá mo ló biz tos iro dá ja.

Az el já rás ra vo nat ko zó az 1991. évi IL. tv. (csõd tör -
vény) 49/C. § (2) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ en
az elõ vá sár lás ra  jogosultak e jo gu kat ezen idõ pont ban és
hely szí nen gya ko rol hat ják ki zá ró la go san.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban to váb bi fel vi lá go sí tást ad
hét fõn 9–12 óra kö zött Pus kás Bé la ügy ve ze tõ [tel.: 06
(76) 486-606, 06 (20) 996-3708].

A PACTOREX Hol ding Fel szá mo ló, Vég el szá mo ló és
Re or ga ni zá ló Kft. (Cg.: [06 09 002839]; 6722 Sze ged, Bé -
ke u. 2/C) mint az „ILKEM” Ke res ke del mi Kft. „f. a.”
(Cg.: [04 09 002986]; 5600 Bé kés csa ba, Lut her u. 20/B;
3697/A/20.; fel szá mo ló biz tos: Pus kás Bé la) fel szá mo ló ja

nyilvános pályázat

út ján ér té ke sí ti az adós cég tu laj do ná ban lé võ aláb bi va -
gyon tár gya it:

1. Bé kés csa ba, Lut her u. 20/B alat ti tár sas ház ban ta lál -
ha tó 667/10000-ed tu laj do ni részt ké pe zõ II. 5. sz. alat ti la -
kás (hrsz.: 3697/A/14.). A la kás te rü le te 137 m2.

Irány ár: 15 300 000 Ft + áfa (ti zen öt mil lió-há rom száz -
ezer fo rint + ál ta lá nos for gal mi adó).

2. Bé kés csa ba, Lut her u. 20/B alat ti tár sas ház ban ta lál -
ha tó 556/10000-ed tu laj do ni részt ké pe zõ III. 9. sz. alat ti
la kás (hrsz.: 3697/A/18.). A la kás te rü le te 113 m2.

Irány ár: 12 600 000 Ft + áfa (ti zen ket tõ mil lió-hat száz -
ezer fo rint + ál ta lá nos for gal mi adó).

3. Olasz ta pé ta és bor der kész let lis ta sze rint.
Irány ár: 10 800 000 Ft + áfa (tíz mil lió-nyolc száz ezer fo -

rint + ál ta lá nos for gal mi adó).
A fel szá mo ló a fent ne ve zett va gyon tár gya kat egy ben

kí ván ja ér té ke sí te ni.
A pá lyá zat le bo nyo lí tá sá ra az 1997. évi XXVII. tör -

vénnyel mó do sí tott 1991. évi IL. tv. (csõd tör vény) elõ írá -
sai az irány adók.

A pá lyá za ton va ló rész vé tel fel té te le:
– az áfa nél kül szá mí tott irány ár 5%-nak meg fe le lõ

mér té kû bá nat pénz le tét be he lye zé se a fel szá mo ló biz tos
iro dá já ban a há zi pénz tár ba kész pénz ben,

– nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá zó aján la tát a be adá si
ha tár idõ tõl szá mí tott 60 na pig fenn tart ja,

– a pá lyá za ti tá jé koz ta tó meg te kin té se a fel szá mo ló nál
és az ab ban fog lal tak el fo ga dá sa.

A pá lyá za tok nak tar tal maz ni uk kell töb bek kö zött a pá -
lyá zó fõbb ada tai, az aján lott áfa men tes vé tel árat, a bá nat -
pénz be fi ze té sé nek iga zo lá sát, s a fi ze té si fel té te lek re vo -
nat ko zó nyi lat ko za tot.

A pá lyá za tot ki író fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy:
– meg fe le lõ aján la tok hi á nyá ban a pá lyá za tot ered -

mény te len nek nyil vá nít sa, s új pá lyá zat ki írá sá ról dönt sön,
– a leg jobb aján la tot te võk kel to váb bi tár gya lá so kat

foly tas son.
A pá lyá za tok el bí rá lá sa so rán elõny ben ré sze sít jük azon 

pá lyá zót, aki vál lal ja az azon na li kész pénz fi ze tést.
Az írá sos pá lyá za ti aján la to kat sze mé lye sen vagy meg -

ha tal ma zott út ján zárt bo rí ték ban „ILKEM Kft. f. a. – Pá -
lyá zat” jel igé vel a fel szá mo ló biz tos iro dá já ban (6722 Sze -
ged, Bé ke u. 2/C) a tit kár sá gon kell be nyúj ta ni, mely nek
ha tár ide je

2007. ok tó ber 5. (pén tek) 12 óra.

A pá lyá za tok bon tá sa köz jegy zõk je len lé té ben tör té nik.
A be ér ke zett aján la tok el bí rá lá sá ra, az eset le ges ár tár gya -
lás ra, a dön tés ki hir de té sé re 2007. ok tó ber 18-án csü tör tö -
kön 11 órai kez det tel ke rül sor, amely nek hely szí ne a fel -
szá mo ló biz tos iro dá ja.

Az el já rás ra vo nat ko zó az 1991. évi IL. tv. (csõd tör -
vény) 49/C. § (2) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ en
az elõ vá sár lás ra  jogosultak e jo gu kat ezen idõ pont ban és
hely szí nen gya ko rol hat ják ki zá ró la go san.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban to váb bi fel vi lá go sí tást ad
hét fõn 9–12 óra kö zött Pus kás Bé la ügy ve ze tõ [tel.: 06
(76) 486-606, 06 (20) 996-3708].
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Ke res ke del mi kép vi se let megszûnése

A SWISS-AMERICAN GUARANTY CORPORATION
(Ore gon Ál lam Cég bí ró ság elõtt Cg. 566904-81 cég jegy -
zék szá mon be jegy zett; kép vi se li: Lo renz Wi e der mann kü -
lön meg ha tal ma zás alap ján) US–97045 Ore gon City, Ore -
gon, 707 Ma in, Su i te 21013. szám alat ti rész vény tár sa ság
köz gyû lé se az 1997. évi CXXXII. tör vény 23. § (2) be kez -
dé se alap ján el ha tá roz ta 3/2007. (08. 15.) KGY. szá mú ha -
tá ro za tá val a SWISS-AMERICAN GUARANTY
CORPORATION Ma gyar or szá gi In gat lan for gal ma -
zá si Fi ók te le pe (Cg.: [14 17 300004]; 8700 Mar ca li, Nap -
su gár u. 8.) jog utód nél kü li meg szün te té sét.

A jog utód nél kü li meg szün te tés kez dõ idõ pont ja: 2007.
au gusz tus 15.

A fi ók te lep kép vi se lõ je: Di et lind Ma y er üz let ve ze tõ
(8700 Mar ca li, Nap su gár u. 8.).

Az üz let ve ze tõ fel hív ja a fi ók te lep is mert és is me ret len
hi te le zõ it, hogy a kö ve te lé se i ket e hir det mény Cég köz -

löny ben va ló köz zé té te lét (2007. szep tem ber 20.) kö ve tõ
30 na pon be lül je lent sék be az üz let ve ze tõ nek.

Bé lyeg zõ ér vény te le ní té se

Az L. Z. FEN Ke res ke del mi Kft. (1148 Bu da pest, Örs
ve zér te re 18. IV/17.) aláb bi le nyo ma tú bé lyeg zõ je 2007.
szep tem ber 11-én el ve szett.

A bé lyeg zõ szö ve ge:

L. Z. FEN Ke res ke del mi Kft. 
1148 Bu da pest, Örs ve zér tér 18. 4/17.

Adó szám: 13203784-2-42

A bé lyeg zõ hasz ná la ta a fen ti idõ pont tól ér vény te len, az 
eset le ges hasz ná lat ból adó dó an a kft. sem mi fé le fe le lõs sé -
get nem vál lal.
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