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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

148/2007. (XII. 8.) FVM
rendelete

az egyes állatbetegségek megelõzésével,
illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások

igénylésének és kifizetésének rendjérõl

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 81.  § (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el -
jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A támogatás célja

1.  §

A tá mo ga tás cél ja az ál lat ál lo má nyo kat ve szé lyez te tõ
egyes ál lat be teg sé gek fel szá mo lá sa, fi gye lem mel kí sé ré se, 
va la mint egyes zo o nó zi sok meg elõ zé se.

Fogalommeghatározás

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) tá mo ga tott ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tás: az

1. szá mú mel lék let ben fel so rolt be teg sé gek, zo o nó zi sok
meg elõ zé sé re, fel de rí té sé re és le küz dé sé re irá nyu ló ál lat -
or vo si vizs gá lat, im mu ni zá lás, gyógy ke ze lés, min ta vé te le -
zés és a di ag nosz ti kai vizs gá lat e ren de let ben meg ha tá ro -
zott fel té te lek kel tör té nõ nyúj tá sa;

b) ál lat tar tó: az a ter mé sze tes sze mély vagy jogi sze -
mély, il let ve jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá -
gi tár sa ság, aki/amely a tar tott ál la to kért, il let ve egy adott
lé te sít mény üze mel te té sé ért akár ál lan dó, akár ide ig le nes
jel leg gel fe le lõs.

A támogatás jellege, mértéke

3.  §

(1) Az e ren de let sze rin ti tá mo ga tás a Szer zõ dés 87. és
88. cik ké nek a me zõ gaz da sá gi ter mé kek elõ ál lí tá sá val
fog lal ko zó kis- és kö zép vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál la mi
tá mo ga tá sok ra tör té nõ al kal ma zá sá ról és a 70/2001/EK
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 2006. de cem ber 15-i
1857/2006/EK bi zott sá gi ren de let (HL L 358.,
2006.12.16. 3. o.) (a továb biak ban: 1857/2006/EK ren de -
let) 10. cik ke sze rin ti tá mo ga tás nak mi nõ sül.

(2) Vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás ve he tõ igény be az
ál lat-egész ség ügyi ki adá sok ról  szóló, 1990. jú ni us 26-i
90/424/EGK ta ná csi ha tá ro zat ban fog lal tak sze rin ti, va la -
mint a Nem zet kö zi Ál lat jár vány ügyi Hi va tal ál lat be teg sé -
ge ket fel so ro ló jegy zé ké ben sze rep lõ ál lat be teg sé gek kel
kap cso la tos el fo ga dott ha zai ál lat-egész ség ügyi prog ra -
mok alap ján kö te le zõ en vég re haj tan dó, az ál lat-egész ség -
ügyi ha tó ság ál tal el ren delt, to váb bá az ál lat ál lo má nyok
ál lat-egész ség ügyi prog ram já ban sze rep lõ, in téz ke dé sek,
mo ni tor ing vizs gá la tok, tesz tek és más szû ré si in téz ke dé -
sek, gyógy ke ze lé sek, im mu ni zá lá sok, il let ve az ezen te vé -
keny sé gek el vég zé sé hez szük sé ges ál lat-egész ség ügyi
szol gál ta tá sok költ sé ge i hez. A tá mo gat ha tó ál lat fa jok, be -
teg sé gek és szol gál ta tá sok kö rét az 1. szá mú mel lék let tar -
tal maz za.

(3) A tá mo ga tás össze ge a szol gál ta tás ról ki ál lí tott
szám la net tó (ÁFA-t nem tar tal ma zó) ér té ké nek 100 szá za -
lé ká ig, de leg fel jebb az 1. szá mú mel lék let sze rin ti faj la gos 
össze gig ter jed het.

Az intézkedésben részt vevõk köre

4.  §

(1) Tá mo ga tott ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tást az a ter -
mé sze tes sze mély, jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség
nél kü li gaz da sá gi tár sa ság (a továb biak ban: ked vez mé -
nye zett) ve het igény be, aki/amely

a) meg fe lel az EK-szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a kis-
és kö zép vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok ra
tör té nõ al kal ma zá sá ról  szóló 2001. ja nu ár 12-i
70/2001/EK Bi zott ság ren de le té ben meg fo gal ma zott mik -
ro-, kis- és kö zép vál lal ko zás meg ha tá ro zá sá nak,

b) ren del ke zik a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va -
tal te rü le ti szer ve (a továb biak ban: MgSzH) e ren de let sze -
rin ti tá mo ga tott in téz ke dé sek ben való rész vé tel hez szük -
sé ges jó vá ha gyá sá val.

(2) Tá mo ga tott ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tás nyúj tá -
sá nak el já rás rend jé ben rész vé tel re az az ál lat-egész ség -
ügyi szol gál ta tást vég zõ ter mé sze tes sze mély, jogi sze -
mély, jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság
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(a továb biak ban: en ge dé lyes) jo go sult, aki kü lön jog sza -
bály alap ján ren del ke zik az ille té kes ál lat-egész ség ügyi
ha tó ság és/vagy a Ma gyar Ál lat or vo si Ka ma ra en ge dé lyé -
vel, la bo ra tó ri u mok ese té ben akk re di tá ci ó val vagy jog sza -
bá lyi fel ha tal ma zás sal, va la mint nyi lat ko zik a tá mo ga tott
ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tás nyúj tá sá val kap cso la tos
szak mai, el já rás ren di és tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gek vál -
la lá sá ról.

(3) A tá mo ga tás igény lé sé re jo go sult az az ügy fél-re -
giszt rá ci ós szám mal ren del ke zõ, az ag rár pi a ci rend tar tás -
ról  szóló 2003. évi XVI. tör vény sze rint a ser tés, il let ve ba -
rom fi ter mék pá lyán el is mert ter mék ta nács (a továb biak -
ban: szol gál ta tó), amely az e ren de let sze rin ti tá mo ga tott
ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tá si te vé keny sé get a (2) be -
kez dés sze rin ti en ge dé lyes köz re mû kö dé sé vel lát ja el.

(4) A vizs gá lat hoz szük sé ges min ták vé te lé re ki zá ró lag
az e te vé keny ség re kü lön jog sza bály alap ján en ge déllyel
ren del ke zõ ál lat or vost, il let ve en ge dé lyest le het igény be
ven ni.

A támogatott szolgáltatás igénybevétele

5.  §

(1) A 4.  § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti jó vá ha gyá si ké -
rel met ugyan azon ál lo mány ra és be teg sé gek re vonatko -
zóan az ál lat tar tó nak éven te egy al ka lom mal a 2. szá mú
mel lék let sze rin ti nyom tat vá nyon, pos tai úton az
MgSzH-hoz kell be nyúj ta nia. Év köz be ni ál lo mány vál to -
zás ese tén új ké re lem nyújt ha tó be.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti jó vá ha gyás ra az az ál lat tar -
tó jo go sult, aki/amely:

a) ren del ke zik mû kö dé si en ge déllyel, vagy a te lep hely
sze rint ille té kes ál lat-egész ség ügyi ha tó ság szak ha tó sá gi
hoz zá já ru lá sá val és/vagy nyil ván tar tás ba vé te li igazolá -
sával;

b) te vé keny sé ge so rán tel je sí ti a ha zai és kö zös sé gi ál -
lat-egész ség ügyi és ál lat jó lé ti jog sza bá lyok ál tal elõ írt fel -
té te le ket, és a jó vá ha gyá si ké re lem hez mel lé ke li a ha tó sá gi 
ál lat or vos er rõl  szóló iga zo lá sát; to váb bá

c) nyi lat ko zik arra vo nat ko zó an, hogy

ca) va la mennyi ál lat-egész ség ügyi nyil ván tar tás ba vé -
te li, nyil ván tar tás ve ze té si és adat szol gál ta tá si kö te le zett -
sé gé nek ele get tett,

cb) men te sí té si prog ra mok ese té ben nem tér el az ál lat -
ál lo má nyá ra az ál lat-egész ség ügyi ha tó ság ál tal jó vá ha -
gyott men te sí té si prog ram tól,

cc) az ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tást arra en ge déllyel
és/vagy akk re di tá ci ó val, va la mint ügy fél-re giszt rá ci ós
szám mal ren del ke zõ sze méllyel, szerv vel, il let ve in téz -
ménnyel vé gez te ti el,

cd) nem áll csõd-, fel szá mo lá si- vagy vég el szá mo lá si
el já rás alatt, il let ve ter mé sze tes sze mély ese té ben nem áll
gaz dál ko dá si te vé keny sé gé vel össze füg gõ vég re haj tá si el -
já rás alatt,

ce) nincs le járt köz tar to zá sa,
cf) ál lat-egész ség ügyi szak ta nács adá si te vé keny ség

igény be vé te le ese tén az ál lat ál lo mány ál lat-egész ség ügyi
el lá tá sá ra szer zõ dés sel ren del ke zik.

(3) Amennyi ben a ké re lem nem fe lel meg az e ren de let -
ben, va la mint az egyéb jog sza bá lyok ban elõ írt fel té te lek -
nek, vagy más ok ból ki egé szí tés re, vagy ja ví tás ra szo rul,
az MgSzH a ké rel me zõt a hi á nyok meg je lö lé se mel lett ti -
zen öt na pos ha tár idõ tû zé sé vel a hi bák ki ja ví tá sá ra, il let ve
pót lá sá ra szó lít ja fel.

(4) A tá mo ga tott ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tás igény -
be vé te lé re való jo go sult ság ról az MgSzH dön tést hoz. A
jo go sult ság ról  szóló dön tés bir to ká ban ren del he tõ meg a
tá mo ga tott ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tás az en ge dé lyes -
tõl. A jó vá ha gyás a ked vez mé nye zet tet csak az adott nap -
tá ri év ben jo go sít ja fel a tá mo ga tott ál lat-egész ség ügyi
szol gál ta tás igény be vé te lé re.

(5) Az en ge dé lyes a ked vez mé nye zett ré szé re az el vég -
zett szol gál ta tás ról szám lát ál lít ki, amely té te le sen tar tal -
maz za az ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tás meg ne ve zé sét,
el len ér té két, va la mint a szol gál ta tás el len ér té ké nek tá mo -
ga tás tar tal mát. A tá mo ga tás tar ta lom nem ha lad hat ja meg
az adott tá mo ga tá si jog cím hez az 1. szá mú mel lék let ben
meg ha tá ro zott ma xi má lis össze get. A nem la bo ra tó ri u mi
di ag nosz ti kai vizs gá lat ról ki ál lí tott szám lá kon sze re pel nie
kell a ked vez mé nye zett ügy fél-re giszt rá ci ós szá má nak és
nyi lat ko za tá nak, mellyel iga zol ja a szol gál ta tás teljesí -
tését.

(6) A ked vez mé nye zett az en ge dé lyes nek a brut tó szám -
la ér ték és a tá mo ga tás tar ta lom kü lön bö ze tét fi ze ti meg. A
tá mo ga tá si ke ret ki me rü lé se ese tén a ked vez mé nye zett kö -
te les a szám la tel jes össze gét ki fi zet ni.

Támogatási kérelem, kifizetés

6.  §

(1) Az en ge dé lyes az el vég zett ál lat-egész ség ügyi szol -
gál ta tá sok ról a tárgy hó nap ban ki ál lí tott szám lák má so la tát 
a 3. szá mú mel lék let sze rin ti össze sí tõ höz csa tol va a tárgy -
hó na pot kö ve tõ hó nap ti zen ötö dik nap já ig pos tai úton két
pél dány ban meg kül di a ked vez mé nye zett te lep he lye sze -
rint ille té kes MgSzH-hoz.

(2) Az MgSzH tá mo ga tá si összeg ként a szám la sze rin ti,
de leg fel jebb az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott el -
szá mol ha tó szol gál ta tá si ér té ke ket ve szi figye lembe.

(3) Az MgSzH az össze sí tõ, va la mint a szám lák alap ján
meg ál la pít ja a tá mo ga tá si összeg jo go sult sá gát és nagy sá -
gát, és azt az en ge dé lyes össze sí tõ jén iga zol ja.
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(4) Az MgSzH az iga zo lás sal el lá tott össze sí tõ ket azok
mel lék le te i vel a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap utol só nap já ig 
meg kül di a szol gál ta tó ré szé re. A ba rom fi fé lék re vo nat ko -
zó tá mo ga tott ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tás ra vo nat ko zó 
össze sí tõ ket és szám lá kat a Ba rom fi Ter mék ta nács hoz, az
egyéb ál lat fa jok ra vo nat ko zó össze sí tõ ket és szám lá kat a
Vá gó ál lat és Hús Ter mék ta nács hoz kell meg kül de ni.

(5) Az MgSzH ál tal iga zolt össze sí tõk alap ján a szol gál -
ta tó 15 na pon be lül a 4. szá mú mel lék let sze rin ti tá mo ga tá -
si ké rel met meg kül di a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si 
Hi va tal köz pon ti szer vé hez (a továb biak ban: MVH),
mely hez csa tol ja az MgSzH ál tal jó vá ha gyott 3. szá mú
mel lék let sze rin ti össze sí tõ ket.

(6) Az MVH ha tá ro za tot hoz a tá mo ga tás össze gé rõl és
azt ked vez mé nye zet ten kén ti rész le te zés ben meg kül di a
szol gál ta tó nak.

(7) A szol gál ta tó az MVH ha tá ro za ta alap ján az el vég -
zett tá mo ga tott ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tás tá mo ga tás -
tar tal má nak meg fe le lõ össze get fo lyó sít ja az en ge dé lyes
ré szé re.

(8) Amennyi ben az MVH meg ál la pít ja, hogy a ked vez -
mé nye zett a tá mo ga tás ra nem vagy az össze sí tõ ben fel tün -
te tett nél ki sebb összeg ben jo go sult, er rõl ha tá ro zat ban ér -
te sí ti a ked vez mé nye zet tet az zal, hogy a kü lön bö ze tet a
7.  § (1) be kez dés sze rin ti szám lá ra fi zes se be.

(9) Amennyi ben a tá mo ga tott ál lat-egész ség ügyi szol -
gál ta tás ról  szóló szám la ki bo csá tá sát köve tõen a tá mo ga -
tá si ke ret ki me rül, úgy a ked vez mé nye zett az MVH ha tá ro -
za ta alap ján az ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tás ról ki ál lí tott
szám la tá mo ga tás tar tal má nak össze gét kö te les a 7.  §
(1) be kez dé se sze rin ti szám lá ra be fi zet ni.

(10) Amennyi ben a ked vez mé nye zett a (8) és (9) be kez -
dé sek alap ján meg ho zott ha tá ro zat ban meg adott fi ze té si
ha tár idõn be lül nem tesz ele get fi ze té si kö te le zett sé gé nek,
úgy az összeg jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás nak
mi nõ sül.

(11) Az MVH éven te egy al ka lom mal, a tárgy évet kö ve -
tõ év már ci us 15-éig össze sí tõ ér te sí tést küld a ked vez mé -
nye zett ré szé re a tárgy év ben igény be vett tá mo ga tott ál -
lat-egész ség ügyi szol gál ta tás ról és an nak tá mo ga tás tar tal -
má ról.

(12) A kifizetett tá mo ga tás ról az MVH ha von ta tá jé koz -
ta tást küld a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz -
ter nek (a továb biak ban: mi nisz ter).

Támogatás forrása

7.  §

(1) A tá mo ga tás for rá sa a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej -
lesz té si Mi nisz té ri um (a továb biak ban: FVM) Fo lyó
 kiadások és jö ve de lem-tá mo ga tá sok elõ irány zat fel hasz -

ná lá si ke ret szám la, szám la szá ma 10032000-01220191-
51200002.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti szám lá ról az FVM-mel kö -
tött meg ál la po dás alap ján a szol gál ta tó nak tá mo ga tá si elõ -
leg ad ha tó. A szol gál ta tó ré szé re to váb bi tá mo ga tá si
összeg az elõ leg gel tör té nõ el szá mo lást köve tõen fo lyó sít -
ha tó.

(3) A for rás ki me rü lé se ese tén a mi nisz ter a me zõ gaz da -
sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha lá sza ti tá mo ga tá -
sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás
egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör vény 78.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint jár el.

Tájékoztatások

8.  §

Az 1857/2006/EK ren de let 20. cikk (2) be kez dé se sze -
rin ti nyil ván tar tást az MVH ve ze ti.

Záró rendelkezés

9.  §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az egyes
ál lat be teg sé gek meg elõ zé sé vel, il let ve le küz dé sé vel kap -
cso la tos tá mo ga tá sok igény lé sé nek és ki fi ze té sé nek rend -
jé rõl  szóló 53/2007. (VII. 2.) FVM ren de let ha tá lyát vesz ti.

(3) Az egyes ál lat be teg sé gek meg elõ zé sé vel, il let ve le -
küz dé sé vel kap cso la tos tá mo ga tá sok igény lé sé nek és ki fi -
ze té sé nek rend jé rõl  szóló 53/2007. (VII. 2.) FVM ren de let
sze rint a 2007. évre a tá mo ga tott ál lat-egész ség ügyi szol -
gál ta tás igény lé sé re jo go sí tó iga zo lá sok alap ján 2008. ja -
nu ár 31-ig ve he tõ igény be a tá mo ga tott ál lat-egész ség ügyi
szol gál ta tás.

(4) A (2) be kez dés a ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na -
pon ha tá lyát vesz ti.

10.  §

E ren de let a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a me zõ gaz -
da sá gi ter mé kek elõ ál lí tá sá val fog lal ko zó kis- és kö zép -
vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok ra tör té nõ
al kal ma zá sá ról és a 70/2001/EK ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 2006. de cem ber 15-i 1857/2006/EK bi zott sá gi ren -
de let ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tá si prog ra mot tar tal maz.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú  melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez

Az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének
és kifizetésének rendjérõl  szóló

148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján támogatható szolgáltatások  és elismerhetõ
maximális költségeik

Tech ni kai
kód

Tá mo ga tá si jog cím
(ál lat be teg ség meg ne ve zé se)

Tá mo gat ha tó ál lat fa jok

Tá mo gat ha tó költ sé gek ma xi má lis, ÁFA-t nem tar tal ma zó ér té ke
fo rint ban, szol gál ta tá si egy sé gen ként, amely tar tal maz za 
a fel hasz nált esz kö zök, ál lat gyó gyá sza ti ké szít mé nyek,

to váb bá a min ta kül dés költ sé ge it

A001 Szar vas mar ha-tu ber ku -
ló zis

szar vas mar ha, bi valy,
szar vas fé lék

Al ler gi ás bõr pró ba:
Gaz da sá gon kén ti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
min den to váb bi egyed: 400 Ft

A002 Szar vas mar ha-bru cel ló zis szar vas mar ha, bi valy Min ta vé tel:
Gaz da sá gon kén ti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
min den to váb bi egyed: 400 Ft
La bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai vizsgálat: 700 Ft

A003 En zo o ti ás szar vas mar ha-
le u kó zis

szar vas mar ha Min ta vé tel: Gaz da sá gon kén ti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
min den to váb bi egyed: 400 Ft
La bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai vizsgálat: 600 Ft

B002 IBR/IPV szar vas mar ha Im mu ni zá lás: 700 Ft/egyed/al ka lom
Min ta vé tel: Gaz da sá gon kén ti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
min den to váb bi egyed: 400 Ft
La bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai vizsgálat: 800 Ft

A004 Juh/Kecs ke Bru cel ló zis
(Bru cel la me li ten sis)

juh, kecs ke Min ta vé tel: Gaz da sá gon kén ti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
min den to váb bi egyed: 400 Ft
La bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai vizsgálat: 700 Ft

A005 Au jesz ky-fé le be teg ség ser tés, vad disz nó Min ta vé tel: Gaz da sá gon kén ti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
min den to váb bi egyed: 400 Ft
La bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai vizsgálat: 900 Ft

B003 Sal mo nel la pul lo rum há zi tyúk Min ta vé tel: Gaz da sá gon kén ti elsõ egyed: 1500 Ft
2–100. egyed: 100 Ft
min den to váb bi egyed: 20 Ft
La bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai vizsgálat: 300 Ft

B004 Sal mo nel la gal li na rum há zi tyúk Min ta vé tel: Gaz da sá gon kén ti elsõ egyed: 1500 Ft
2–100. egyed: 100 Ft
min den to váb bi egyed: 20 Ft
La bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai vizsgálat: 300 Ft

A006 Klasszi kus ser tés pes tis ser tés, vad disz nó Min ta vé tel: Gaz da sá gon kén ti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
min den to váb bi egyed: 400 Ft
La bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai vizsgálat: 1100 Ft

B005 Af ri kai ser tés pes tis ser tés, vad disz nó Min ta vé tel: Gaz da sá gon kén ti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
min den to váb bi egyed: 400 Ft
La bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai vizsgálat: 7000 Ft

2007/171. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 12909



Tech ni kai
kód

Tá mo ga tá si jog cím
(ál lat be teg ség meg ne ve zé se)

Tá mo gat ha tó ál lat fa jok

Tá mo gat ha tó költ sé gek ma xi má lis, ÁFA-t nem tar tal ma zó ér té ke
fo rint ban, szol gál ta tá si egy sé gen ként, amely tar tal maz za 
a fel hasz nált esz kö zök, ál lat gyó gyá sza ti ké szít mé nyek,

to váb bá a min ta kül dés költ sé ge it

B006 Ser té sek hó lya gos
be teg sé ge

ser tés Min ta vé tel: Gaz da sá gon kén ti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
min den to váb bi egyed: 400 Ft
La bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai vizsgálat: 900 Ft

A007 Ma dár inf lu en za va la mennyi ma dár faj Min ta vé tel: Gaz da sá gon kén ti elsõ egyed: 1500 Ft
2–100. egyed: 100 Ft
min den to váb bi egyed: 20 Ft
La bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai vizs gá lat:
HAG pró ba: 600 Ft
RT PCR: 8900 Ft

B007 Kék nyelv be teg ség szar vas mar ha, juh,
kecs ke

Min ta vé tel: Gaz da sá gon kén ti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
min den to váb bi egyed: 400 Ft
La bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai vizsgálat: 900 Ft

B008 Pa ra tu ber ku ló zis szar vas mar ha Min ta vé tel: Gaz da sá gon kén ti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
min den to váb bi egyed: 400 Ft
La bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai vizsgálat: 900 Ft

A008 Szar vas mar hák szi va csos 
agy ve lõ bán tal ma vagy
egyéb las san ki fej lõ dõ
betegségek

va la mennyi em lõs ál lat faj Min ta vé tel: 2500 Ft
La bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai vizs gá lat:
Pri on ELISA: 4000 Ft

B009 Cam py lo bac te ri o sis va la mennyi ba rom fi faj La bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai vizs gá lat: 5000 Ft

B010 Lis te ri o sis va la mennyi ba rom fi  faj La bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai vizs gá lat: 8000 Ft

A009 Szal mo nel ló zis va la mennyi gaz da sá gi
ha szon ál lat

Im mu ni zá lás: 50 Ft/egyed/al ka lom
Gyógy ke ze lés: 5 Ft/egyed
Min ta vé tel: 5000 Ft/lég tér
La bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai vizs gá lat: 
15 000 Ft/légtér

B011 Lep tos pi ró zis ser tés Min ta vé tel: Gaz da sá gon kén ti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
min den to váb bi egyed: 400 Ft
La bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai vizs gá lat
sze ro tí pu son ként: 300 Ft

A010 Ser tés bru cel ló zis ser tés Min ta vé tel: Gaz da sá gon kén ti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
min den to váb bi egyed: 400 Ft
La bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai vizsgálat: 700 Ft

A011 PRRS ser tés Min ta vé tel: Gaz da sá gon kén ti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
min den to váb bi egyed: 400 Ft
La bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai vizsgálat: 1300 Ft

C001 Kap cso ló dó
állat-egészségügyi
szol gál ta tás,
gyógy ke ze lés,
im mu ni zá lás

ser tés, ba rom fi Szol gál ta tá si díj és anyag költ ség: leg fel jebb 
3000 Ft/vá gó híd ra ér té ke sí tett ál lat egy ség (ÁE)*

* Ál lat egy ség: „a Bi zott ság 1974/2006/EK ren de le te az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból (EMVA) nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tá -
sok ról  szóló 1698/2005/EK ta ná csi ren de let rész le tes al kal ma zá si sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról”  szóló ren de let V. mel lék le te sze rint.
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2. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez

JÓVÁHAGYÁSI KÉRELEM

az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének
és kifizetésének rendjérõl  szóló

148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás igénybevételére
való jogosultság igazolásához a 20..... támogatási évre

A ké rel met ál lat fa jon ként kü lön nyom tat vá nyon kell be nyúj ta ni a ké rel me zõ lak he lye/szék he lye sze rint
 ille té kes MgSzH területi szervénél

1. Az ügy fél ada tai:

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

  Tel.: ..............................................................................................................................................................................

 Ügy fél-re giszt rá ci ós szá ma: 

 Adó szá ma:   

 Adó azo no sí tó jele: 

 Õs ter me lõi iga zol vány szá ma: 

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

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

  Fe le lõs ve ze tõ neve: ......................................................................................................................Tel.: .....................

  Fe le lõs ügy in té zõ neve: .................................................................................................................Tel.: .....................

2. A kis- és kö zép vál lal ko zás meg ha tá ro zá sá hoz szük sé ges ada tok:

 (elõ zõ évi be szá mo ló/be val lás alap ján, il let ve új on nan ala kult vál lal ko zá sok ese té ben tervezett)

  Fog lal koz ta tott lét szám (éves át lag lét szám): .......................................................................................................... fõ

  Éves for ga lom: ................................................................................................................................................ ezer Ft

  Éves mér leg fõ összeg: ..................................................................................................................................... ezer Ft

Vál lal ko zás mi nõ sí té se:   mik ro   kis   kö zép

(kö zép vál lal ko zás: ke ve sebb mint 250 sze mélyt fog lal koz tat, éves for gal ma nem ha lad ja meg az 50 mil lió EUR-t,
és/vagy éves mér leg fõ össze ge nem ha lad ja meg a 43 mil lió EUR-t;

kis vál lal ko zás: ke ve sebb mint 50 sze mélyt fog lal koz tat, éves for gal ma és/vagy éves mér leg fõ össze ge nem ha lad ja
meg a 10 mil lió EUR-t;

mik ro vál lal ko zás: ke ve sebb mint 10 sze mélyt fog lal koz tat, éves for gal ma és/vagy éves mér leg fõ össze ge nem ha lad ja
meg a 2 mil lió EUR-t.)
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3. a) A tá mo ga tást a  te nyé szet kó don nyil ván tar tott, ........................... fajú ál lat ál lo má nyom ban a/az

a 148/2007. (XII. 8.) FVM ren de let
1. szá mú mel lék le te sze rin ti

tech ni kai kód
 be teg ség/zo o nó zis

meg elõ zé sé vel, fel szá mo lá sá val, il let ve nyo mon kö ve té sé vel kap cso la tos ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tás költ sé ge i -
nek csök ken té sé re ké rem.

4. Nyi lat ko za tok

4.1. Nyi lat ko zom, hogy csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás alatt nem álló jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség 
nél kü li gaz da sá gi tár sa ság vagy vég re haj tá si el já rás alatt nem álló egyé ni vál lal ko zó va gyok (a vo nat ko zó rész
aláhú zandó).

4.2. Nyi lat ko zom, hogy le járt köz tar to zá som nincs.
4.3. Nyi lat ko zom, hogy va la mennyi ál lat-egész ség ügyi nyil ván tar tás ba vé te li, nyil ván tar tá si és adat szol gál ta tá si kö -

te le zett sé gem nek ele get tet tem.

4.4. Nyi lat ko zom, hogy men te sí té si prog ra mok ese té ben nem té rek el az ál lat ál lo má nyom ra az ál lat-egész ség ügyi ha -
tó ság ál tal jó vá ha gyott men te sí té si prog ram tól.

4.5. Nyi lat ko zom, hogy az ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tást arra en ge déllyel és/vagy akk re di tá ci ó val, va la mint ügy -
fél-re giszt rá ci ós szám mal ren del ke zõ sze méllyel, szerv vel, il let ve in téz ménnyel vé gez te tem el.

4.6. Nyi lat ko zom, hogy amennyi ben ál lat-egész ség ügyi szak ta nács adá si te vé keny ség re tá mo ga tást igény lek ren del -
ke zem az ál lat ál lo má nyom ál lat-egész ség ügyi el lá tá sá ra szer zõ dés sel.

4.7. Hoz zá já ru lok ah hoz, hogy a ................ Ter mék ta nács az ál ta lam igény be vett ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tás -
hoz kap cso ló dó szám lán, va la mint a szol gál ta tást nyúj tó ál tal a szám lák alap ján ki ál lí tott össze sí tõ ben sze rep lõ
ada ta i mat a tá mo ga tás igény lé sé nek cél já ból az egyes ál lat be teg sé gek meg elõ zé sé vel, il let ve le küz dé sé vel kap -
cso la tos tá mo ga tá sok igény lé sé nek és ki fi ze té sé nek rend jé rõl  szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM ren de let ben meg -
ha tá ro zott mér ték ben ke zel je.

5. Kö te le zett ség vál la lás:

Kö te le zett sé get vál la lok arra, hogy a tá mo ga tá si ke ret ki me rü lé se ese tén az el vég zett ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tás
szám la sze rin ti tel jes össze gét a szol gál ta tást nyúj tó ré szé re ki fi ze tem.

Kelt: .............................................., .............. év ...................... hó nap ........... nap

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

tá mo ga tott szol gál ta tást igény lõ cég sze rû alá írá sa

Mel lék let:

A ha tó sá gi ál lat or vos iga zo lá sa a ha zai és kö zös sé gi ál lat-egész ség ügyi és ál lat jó lé ti jog sza bá lyok ál tal elõ írt fel té te lek
tel je sí té sé rõl.
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3. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez

ÖSSZESÍTÕ

az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjérõl  szóló
 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatásokról

I. Az ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tást vég zõ en ge dé lyes ada tai:

  Neve: ................................................................................................................................................................................................................................................

  Szék he lye: ........................................................................................................................................................................................................................................

 Ügy fél-re giszt rá ci ós szá ma: 

II. Az el vég zett ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tá sok rész le te zé se:

Tárgy idõ szak: ......... év .............................. hó nap

Sor -
szám

A ked vez mé nye zett Az el vég zett
szol gál ta tás
1. mel lék let

 sze rin ti
 tech ni kai kód ja

A ki ál lí tott szám la 
szá ma

A szám lán fel tün te tett
 tá mo gat ha tó
 net tó költ ség 

(Ft)neve re giszt rá ci ós szá ma
kkv 

stá tu sza*
jo go sult sá gát meg ál la pí tó
MgSzH iga zo lás szá ma

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Össze sen

* 1 mik ro-; 2 kis-; 3 kö zép vál lal ko zás – a meg fe le lõ kód szá mot kell beírni.



III. Nyi lat ko zat:

Nyi lat ko zom, hogy az ille té kes ál lat-egész ség ügyi ha tó ság és/vagy a Ma gyar Ál lat or vo si Ka ma ra en ge dé lyé vel, il let -
ve az FVM ren de let 1. szá mú mel lék let sze rin ti ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tás el vég zé sé re en ge déllyel, la bo ra tó ri um
ese té ben akk re di tá ci ó val, vagy jog sza bá lyi fel ha tal ma zás sal ren del ke zem (a vo nat ko zó rész alá hú zan dó).

Kelt: ............................................, ......... év ........................... hó nap .............. nap.

............................................................................................
a tá mo ga tott ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tást vég zõ

en ge dé lyes
Mel lék le tek: ..... db szám la má so lat

IV. A me gyei MgSzH iga zo lá sa:

........................................ Me gyei MgSzH

Ik ta tó szám: ......................................

Iga zo lom, hogy az össze sí tõ I. pont já ban meg je lölt en ge dé lyes az egyes ál lat be teg sé gek meg elõ zé sé vel, il let ve le küz -
dé sé vel kap cso la tos tá mo ga tá sok igény lé sé nek és ki fi ze té sé nek rend jé rõl  szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM ren de let
alap ján meg ha tá ro zott fel té te le ket tel je sí tet te, és ....................... Ft, azaz ...................................................... Ft tá mo -
ga tá si összeg re jo go sult.

Kelt: ............................................, ......... év ........................... hó nap .............. nap.

......................................................
igaz ga tó fõ ál lat or vos

P. H.

4. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez

TÁMOGATÁSI KÉRELEM
az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének

 és kifizetésének rendjérõl  szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján

1. Ké rel me zõ ada tai:
   Szol gál ta tó neve: ..........................................................................................................................................................
   Szék he lye: ....................................................................................................................................................................
   Adó szá ma: ................................................................................ Ügy fél-re giszt rá ci ós szá ma: 

2. Tárgy hó nap: ......... év .......................... hó nap
 Igé nyelt tá mo ga tás össze ge: ......................... Ft

3. Nyi lat ko zat:
Nyi lat ko zom, hogy a tá mo ga tott ál lat-egész ség ügyi szol gál ta tást olyan a ....................... Ter mék ta náccsal köz re mû -
kö dõ ál lat or vos, ál lat-egész ség ügyi vál lal ko zás, il le tõ leg la bo ra tó ri um vé gez te, aki/amely meg fe lel a 148/2007.
(XII. 8.) FVM ren de let 4.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott elõ írásoknak.

Kelt: ............................................, ......... év ........................... hó nap .............. nap.

............................................................
szol gál ta tó cég sze rû alá írá sa

Mel lék le tek: ..... db össze sí tõ ki mu ta tás
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 III. rész HATÁROZATOK

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

A Köztársasági Elnök
272/2007. (XII. 8.) KE

határozata

miniszter megbízatásának megszûnésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006.
évi LVII. tör vény 36.  § (2) be kez dé se alap ján a mi nisz ter -
el nök elõ ter jesz tésére meg ál la pí tom, hogy dr. Kóka Já nos
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter meg bí za tá sa 2007. de -
cem ber 4-i ha tállyal meg szû nik.

Bu da pest, 2007. no vem ber 29.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: V-1/4958/2007.

A Köztársasági Elnök
273/2007. (XII. 8.) KE

határozata

miniszter kinevezésérõl

Az Al kot mány 33.  § (4) be kez dé se alap ján a mi nisz ter -
el nök ja vas la tá ra dr. Ká ko sy Csa bát 2007. de cem ber 5-i
ha tállyal gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter ré ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. no vem ber 29.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: V-1/4959/2007.

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

Szervezeti és Mûködési Szabályzata

I. Fejezet

BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK

1.  §

Az ál la mi va gyon fe let ti tu laj do no si jo gok és kö te le zett -
sé gek összes sé gét – ha a 2007. évi CVI. tör vény (a továb -
biak ban: Vtv.) el té rõ en nem ren del ke zik – a Ma gyar Ál lam 
ne vé ben a Nem ze ti Va gyon gaz dál ko dá si Ta nács (a továb -
biak ban: Ta nács) gya ko rol ja. A Ta nács a fel ada ta it a Ma -
gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ Zárt kö rû en mû kö dõ Rész -
vény tár sa ság (a továb biak ban: Tár sa ság) út ján, an nak ügy -
ve ze tõ szer ve ként lát ja el.

2.  §

A Tár sa ság a Ma gyar Ál lam (a továb biak ban: Ala pí tó)
ál tal ala pí tott zárt kö rû en mû kö dõ egy sze mé lyes rész vény -
tár sa ság, ame lyet az Ala pí tó a Vtv. 17.  §-ban fel so rolt fel -
ada tok el lá tá sá ra ho zott lét re.

3.  §

Je len Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat (a továb biak -
ban: SZMSZ) cél ja, hogy meg ha tá roz za a Tár sa ság irá nyí -
tá sá nak rend jét, a dön té si ha tás kö rö ket, a mun ka szer ve zet
szer ve ze ti fel épí té sét és an nak hi e rar chi á ját, a fel adat meg -
osz tás rend jét, va la mint az ál ta lá nos mû kö dé si sza bá lyo -
kat.

II. Fejezet

A TÁRSASÁG IRÁNYÍTÁSA

1. Cím

A részvényesi jogokat gyakorló miniszter

4.  §

A rész vény esi jo go kat az Ala pí tó ne vé ben, a Vtv.-ben
meg ha tá ro zott fel té te lek kel, az ál la mi va gyon felügyele -
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téért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban: rész vény esi jo gok
gya kor ló ja) gya ko rol ja.

5.  §

(1) A rész vény esi jo gok gya kor ló já nak ha tás kö ré be tar -
to zik:

a) a Tár sa ság Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá nak
jó vá ha gyá sa,

b) a Tár sa ság sa ját va gyo ná ról a szám vi te li tör vény
sze rin ti be szá mo ló já nak, va la mint a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott el szá mo lás sze rint a rá bí zott va gyon ról ké -
szí tett be szá mo ló já nak – az El len õr zõ Bi zott ság írás be li
je len té sé nek is me re té ben  való – jó vá ha gyá sa,

c) a Ta nács és az El len õr zõ Bi zott ság ügy rend jé nek jó -
vá ha gyá sa,

d) a Ta nács ál tal ki ala kí tott, az ál la mi va gyon fej lesz té -
sé vel, hasz no sí tá sá val, gya ra pí tá sá val, el ide ge ní té sé vel
kap cso la tos – ál la mi tu laj do nú ter mõ föl dek ese tén a kü lön
tör vény sze rin ti föld bir tok-po li ti kai irány el ve ket is figye -
lembe vevõ – kö zép tá vú stra té gia Kor mány elé ter jesz té se,

e) az éves költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott ér -
ték ha tárt el érõ vagy meg ha la dó egye di könyv sze rin ti
brut tó ér té kû va gyon elem in gye nes va gyon át ru há zá sá ra
vo nat ko zó elõ ter jesz tés Kor mány elé ter jesz té se,

f) a ve zér igaz ga tó és – a ve zér igaz ga tó ja vas la tá ra – a
ve zér igaz ga tó-he lyet te sek ki ne ve zé se és fel men té se,

g) a Tár sa ság könyv vizs gá ló já nak ki je lö lé se,
h) dön tés a Ta nács és az El len õr zõ Bi zott ság tag ja i nak

ja va dal ma zá sá ról,
i) a Vtv. 16.  §-a alap ján be nyúj tott va gyon nyi lat ko za -

tok, to váb bá a va gyon idõ kö zi gya ra po dá sá ról ké szí tett
nyi lat ko za tok nyil ván tar tá sá ra, ke ze lé sé re vo nat ko zó sza -
bály zat meg al ko tá sa.

(2) A rész vény esi jo gok gya kor ló ja a Ta nács ré szé re
írás ban uta sí tást ad hat, ame lyet a Ta nács vég re haj ta ni kö -
te les.

(3) A rész vény esi jo gok gya kor ló ja lát ja el a mun kál ta -
tói jog kör gya kor ló já nak a Ktv. 22/A.  §-a sze rin ti felada -
tait.

2. Cím

A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács

6.  §

(1) A Ta nács tag ja csak a jog sza bá lyok nak, az ala pí tó
ok irat nak, va la mint a rész vény esi jo gok gya kor ló ja ha tá ro -
za ta i nak van alá vet ve.

(2) A Ta nács mû kö dé sét és ülé se i nek rend jét a Ta nács
ál tal el fo ga dott és a rész vény esi jo gok gya kor ló ja ál tal jó -
vá ha gyott ügy rend sza bá lyoz za.

7.  §

(1) A Ta nács ha tás kö ré be tar to zik:
a) az ál la mi va gyon fej lesz té sé vel, hasz no sí tá sá val,

gya ra pí tá sá val, el ide ge ní té sé vel kap cso la tos – ál la mi tu -
laj do nú ter mõ föl dek ese tén a kü lön tör vény sze rin ti föld -
bir tok-po li ti kai irány el ve ket is figye lembe vevõ – kö zép -
tá vú stra té gia ki ala kí tá sa,

b) az a) pont sze rin ti stra té gi á nak – az ál la mi va gyon
fel ügye le té ért fe le lõs mi nisz ter út ján – a Kor mány elé ter -
jesz té se, a vég re haj tás szer ve zé se, irá nyí tá sa,

c) az ál la mi tu laj don ban lévõ ter mõ föl dek hasz no sí tá sá ra
– a föld bir tok-po li ti kai irány el vek ben és a Nem ze ti Vi dék fej -
lesz té si Terv ben meg fo gal ma zott cél ki tû zé se ket figye lembe
vevõ, a Tár sa ság ál tal – az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
egyet ér té sé vel – el ké szí tett éves terv jó vá ha gyá sa,

d) dön tés az ál la mi va gyon hasz no sí tá sá val, el ide ge ní -
té sé vel – ide ért ve a cse rét is –, va la mint va gyon ke ze lé sé -
vel – bér let, ha szon bér let, va gyon ke ze lé si meg bí zás, szer -
zõ dé sen ala pu ló ha szon él ve zet for má já ban – to váb bá
meg ter he lé sé vel kap cso la tos ügyek ben, ha az ügy ben érin -
tett va gyon tárggyal, va gyon elem mel, kö te le zett ség vál la -
lás sal vagy kö ve te lés sel kap cso la tos ügy let (könyv sze rin ti 
ér té ke, a könyv szak ér tõ ál tal el fo ga dott va gyon ér té ke, il -
let ve az aján la ti vagy szer zõ dé ses ér ték kö zül a leg na -
gyobb) ér té ke el éri, vagy meg ha lad ja a 250 M Ft-ot,

e) az ál la mi tu laj do ni ré sze se dés sel mû kö dõ gaz da sá gi
tár sa sá gok (a továb biak ban: ál la mi tu laj do nú gaz da sá gi
tár sa sá gok) köz gyû lé se in, il let ve tag gyû lé se in kép vi se len -
dõ ál lás pont ki ala kí tá sa (man dá tum ki adás), a Ma gyar Ál -
lam egy sze mé lyes tu laj do ná ban álló gaz da sá gi tár sa sá gok
ese té ben ala pí tói ha tá ro zat ki adá sa, va la mint egyéb ál la mi
tu laj do nú gaz dál ko dó szer ve ze tek tu laj do no si dön té se i nek 
meg ho za ta la, ha

– a tár sa ság sa ját tõ ké jén be lül az ál la mi tu laj do no si ré -
sze se dés el éri vagy meg ha lad ja a 250 M Ft-ot, vagy

– a tár sa ság tar tós ál la mi tu laj do ni kör be tar to zik,
– a tár sa ság hi tel in té zet,
– a Tár sa ság, il let ve elõd szer ve ze te i nek sa ját ala pí tá sú

cé gei,
– a tár sa sá gi rész vé nyek va la mi lyen több let jo got biz to -

sí ta nak a Gt. 186.  § (1) be kez dé se alap ján,
f) dön tés zárt kö rû pá lyá zat el ren de lé sé rõl, amennyi ben

a pá lyá zat tár gyá nak ér té ke el éri vagy meg ha lad ja az
50 M Ft-ot,

g) a ta nács adók, be fek te té si szol gál ta tók ki vá lasz tá sá ra 
irá nyu ló pá lyá za ti el já rás sal kap cso la tos dön tés, amennyi -
ben a ter ve zett díj összes sé gé ben el éri vagy meg ha lad ja az
50 M Ft-ot,

h) gaz dál ko dó szer ve zet, be fek te té si alap lé te sí té se, át -
ala kí tá sa, meg szün te té se,

i) a gaz dál ko dó szer ve zet ré szé re nem pénz be li hoz zá -
já ru lás ként va gyon ren del ke zés re bo csá tá sa, amennyi ben
az ap port ér té ke a 250 M Ft-ot el éri vagy meg ha lad ja,

j) dön tés a Vtv. 36.  §-ban meg ha tá ro zott in gye nes va -
gyon át ru há zás ról, amennyi ben az érin tett va gyon tárgy
egye di könyv sze rin ti brut tó ér té ke az éves költ ség ve té si
tör vény ben meg ha tá ro zott ér ték ha tárt nem ha lad ja meg,
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k) a Vtv. 22.  § (3) be kez dés ben fog lal tak figye lembe -
véte lével dön tés hi tel fel vé tel rõl és köt vény ki bo csá tás ról,

l) ke zes sé get, sza va tos sá got ered mé nye zõ ügyek ben
 való dön tés, ide nem ért ve a Pol gá ri Tör vény könyv rõl
 szóló 1959. évi IV. tör vény (a továb biak ban: Ptk.) sze rin ti
jog- és kel lék sza va tos sá got,

m) 250 M Ft-ot el érõ vagy meg ha la dó kö te le zett ség vál -
la lás ról dön tés,

n) pe ren kí vü li és per be li egyez ség rõl  való dön tés,
ha az egyez ség gel érin tett kö ve te lés vagy kö te le zett ség
mér té ke já ru lé ka i val együtt el éri vagy meg ha lad ja a
100 M Ft-ot,

o) dön tés az MNV Zrt. mun ka szer ve ze té rõl, a tár sa ság
szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá nak el fo ga dá sa, jó vá -
ha gyás ra  való fel ter jesz té se,

p) sa ját ügy rend jé nek el fo ga dá sa, jó vá ha gyás ra  való
fel ter jesz té se,

q) ál la mi tu laj do nú gaz da sá gi tár sa sá gok ré szé re tu laj -
do no si köl csön nyúj tá sá ra vo nat ko zó dön tés, amennyi ben
an nak össze ge – éves egy be szá mí tás al kal ma zá sá val – el -
éri vagy meg ha lad ja az 50 M Ft-ot,

r) a Tár sa ság szám vi te li po li ti ká já nak, pénz ügyi és
gaz dál ko dá si, va la mint a ja va dal ma zá si és ösz tön zé si ke -
ret fel té te lek re vo nat ko zó sza bály za ta i nak, tu laj do no si el -
len õr zé si sza bály za tá nak, va gyon-nyil ván tar tá si sza bály -
za tá nak el fo ga dá sa,

s) dön tés a Tár sa ság üz le ti ter vé rõl, a szám vi te li tör -
vény sze rin ti éves be szá mo ló já ról, a ke zelt ál la mi va gyon -
ról  szóló éves be szá mo ló já ról, és jó vá ha gyás ra fel ter jesz -
té se a rész vény esi jo gok gya kor ló já hoz,

t) dön tés az El len õr zõ Bi zott ság ré szé re ké szí tett be szá -
mo ló ról,

u) dön tés üz le ti célú be fek te tés rõl,
v) az ál la mi va gyon gya ra pí tá sá val kap cso la tos – nem

az u) pont sze rin ti üz le ti célú be fek te tés nek mi nõ sü lõ –
dön tés, ha az 100 M Ft-ot el érõ vagy meg ha la dó va gyon -
tárgy, il let ve va gyon elem meg szer zé sé re irá nyul,

w) a köz pon ti költ ség ve té si szer vek kel a Vtv. 28.  §
(2) be kez dé se alap ján kö ten dõ szer zõ dé sek rõl  való dön tés,

x) dön tés a Tár sa ság ré szé re jó vá ha gyott költ ség ve té si
elõ irány za tok ra vo nat ko zó elõ ter jesz tésekrõl és mó do sí tá -
sok ról,

y) jog sza bály al ko tás ra vagy mó do sí tás ra, va la mint a
Tár sa ság ra bí zott ál la mi va gyon ra vo nat ko zó kor mány -
dön tés kez de mé nye zé se,

z) a Ta nács dönt to váb bá azok ban a kér dé sek ben, ame -
lye ket az ala pí tó ok irat a ha tás kö ré be utal.

(2) A Ta nács a Vtv. 6.  § (4) be kez dé se ér tel mé ben a ve zér -
igaz ga tó ha tás kö ré be tar to zó bár mely ügyet ma gá hoz von hat.

A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács Elnöke,
Titkársága

8.  §

(1) A Ta nács el nö ké nek fel ada tai:
a) össze hív ja és ve ze ti a Ta nács ülé se it,

b) meg ha tá roz za a Ta nács ülé se i nek ter ve zett na pi -
rend jét, és leg alább az ülést meg elõ zõ 5 nap pal – rend kí vü -
li eset ben et tõl el té rõ en – meg kül di a Tit kár sá gon ke resz -
tül a ta gok ré szé re a so ron kö vet ke zõ ülés na pi rend jét és az 
elõ ter jesz téseket,

c) meg szer ve zi kül sõ sze mé lyek meg hí vá sát az ülés re,
a na pi rend meg nyi tá sa elõtt is mer te ti a Ta náccsal a meg hí -
vot tak kö rét, amely rõl a Ta nács ha tá roz,

d) alá ír ja a Ta nács ha tá ro za ta it,
e) kap cso la tot tart az El len õr zõ Bi zott ság gal, a könyv -

vizs gá ló val és a ve zér igaz ga tó val,
f) kép vi se li a Ta ná csot, kap cso la tot tart kül sõ szer vek -

kel, tár sa dal mi, gaz da sá gi és egyéb szer ve ze tek kel,
g) el lát min den egyéb fel ada tot, ame lyet a Ta nács a ha -

tás kö ré be utal.

(2) Az el nök fel ada ta it aka dá lyoz ta tá sa ese tén a Ta nács
ál ta la meg bí zott tag ja lát ja el. Ha az el nök a meg bí zott ki -
je lö lé sé ben is aka dá lyoz tat va van, a ve zér igaz ga tó kö te les
össze hív ni a Ta ná csot, és a Ta nács dönt a ki je lö lés rõl.

(3) A Ta nács mun ká já ról az el nök vagy a Ta nács ál ta la
fel ha tal ma zott tag ja ad tá jé koz ta tást.

9.  §

(1) A Nem ze ti Va gyon gaz dál ko dá si Ta nács Tit kár sá ga
(a továb biak ban: Tit kár ság) a Ta nács el nö ké nek irá nyí tá -
sa, fel ügye le te alatt álló, a Tit kár ság ve ze tõ jé nek ve ze té sé -
vel mû kö dõ szer ve ze ti egy ség, a Tit kár ság ve ze tõ je egy -
ben a Ta nács tit ká ra.

(2) A Tit kár ság mun ka vál la lói fe lett a mun kál ta tói jo go -
kat a ve zér igaz ga tó gya ko rol ja az el nök kel egyet ér tés ben.

(3) A Tit kár ság fel ada tai:
a) elõ ké szí ti a Ta nács ülé se it,
b) köz re mû kö dik a Ta nács el nö ke és tag jai ré szé re ér -

ke zett meg ke re sé sek re adan dó vá la szok elõ ké szí té sé ben,
c) be szer zi és elõ ké szí ti a Ta nács el nö ké nek és tag ja i -

nak az ülé se ken  való te vé keny sé gé hez szük sé ges in for má -
ci ó kat, do ku men tu mo kat; kép vi se lõ je részt vesz a Ta nács
és a Ve ze tõi Ér te kez let ülé se in,

d) köz re mû kö dik a Ta nács el nö ke és tag jai ré szé re ké szí -
ten dõ ér té ke lé sek, elem zé sek, tá jé koz ta tók el ké szí té sé ben,

e) se gí ti a Ta nács el nö két a kép vi se le ti fel ada tok el lá tá -
sá ban, in té zi prog ram egyez te té se it, ko or di nál ja a köz vet -
le nül meg kül dött meg ke re sé sek re adan dó vá la szok ter ve -
ze té nek el ké szí té sét,

f) elõ se gí ti és meg szer ve zi a Ta nács el nö ké nek fel ada -
ta i val kap cso la tos kül sõ szer vek kel, szer ve ze tek kel  való
kap cso lat tar tást,

g) köz re mû kö dik a Ta nács el nö ké nek az El len õr zõ Bi -
zott ság gal  való kap cso lat tar tás ból adó dó fel ada tai el lá tá -
sá ban,

h) el lát ja a Ta nács el nö ke és tag jai ál tal meg ha tá ro zott
egyéb fel ada to kat,
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i) a Ta nács fel ada tai el lá tá sá hoz szak ér tõ ket ve het
igény be, a szak ér tõk ko or di ná lá sát a Tit kár ság vég zi.

(4) A Ta nács el nö ke és tag jai mun ká já nak tá mo ga tá sát
jogi szak ér tõ ként a ka bi net fõ nök vég zi, a Tit kár ság szak -
fel ada to kat el lá tó mun ka vál la lói be vo ná sá val.

3. Cím

A vezérigazgató

10.  §

(1) A ve zér igaz ga tó lát ja el a Tár sa ság te vé keny sé gé nek 
és mû kö dé sé nek ope ra tív irá nyí tá sát a vo nat ko zó jog sza -
bá lyok, az ala pí tó ok irat, az SZMSZ, a rész vény esi jo gok
gya kor ló ja és a Ta nács ha tá ro za ta i nak ke re tei kö zött.

(2) A ve zér igaz ga tó el lát ja a Tár sa ság tör vényes kép vi -
se le tét har ma dik sze mé lyek kel szem ben.

(3) A ve zér igaz ga tót a rész vény esi jo gok gya kor ló ja ne -
ve zi ki és men ti fel.

(4) A ve zér igaz ga tó fe lett a mun kál ta tói jo go kat – a ki -
ne ve zés és a fel men tés ki vé te lé vel – a Ta nács gya ko rol ja.

11.  §

(1) A ve zér igaz ga tó a Vtv. 6.  § (3) be kez dé se ér tel mé -
ben sa ját ha tás kör ben dönt mind azok ban az ügyek ben,
ame lye ket a Vtv. 6.  § (2) be kez dé se nem utal a Ta nács ha -
tás kö ré be. A sa ját ha tás kör ben ho zott dön té sek rõl ha von ta
be szá mol a Ta nács ré szé re.

(2) A 7.  § (1) be kez dés d)–g), i), m), n), q) és v) pont ja i -
ban meg ha tá ro zott ügyek ben az ott meg je lölt ér ték ha tár
alatt a ve zér igaz ga tó a Ta nács ál tal át ru há zott ha tás kör ben
dönt. Az át ru há zott ha tás kör to vább ru há zá sá ról a ve zér -
igaz ga tó ja vas la tá ra a Ta nács dönt.

(3) A ve zér igaz ga tó dönt a Tár sa ság ál tal pá lyá zat alap -
ján össze ál lí tott jogi és más szak ér tõi név jegy zé kek el fo -
ga dá sá ról és mó do sí tá sá ról.

12.  §

A ve zér igaz ga tó ál tal a Tár sa ság va gyon gaz dál ko dá si
fel ada ta i nak irá nyí tá sa ke re té ben el lá tott fel ada tok:

a) a va gyon gaz dál ko dá si stra té gia elõ ké szí té se, a Ta -
nács szá má ra tör té nõ elõ ter jesz tése és rend sze res fe lül -
vizs gá la ta – a Nem ze ti Föld alap te kin te té ben a föld bir -
tok-po li ti kai irány el vek figye lembe véte lével –,

b) a Vtv. és a Ta nács ha tá ro za tai alap ján a Ta nács ha tás -
kö ré be tar to zó ügyek dön tés re elõ ké szí té se, idõ ben tör té nõ
elõ ter jesz tése, to váb bá a Ta nács ha tá ro za ta i nak vég re haj tá sa,

c) a Ta nács tá jé koz ta tá sa a Tár sa ság te vé keny sé gé rõl.

Vezetõi Értekezlet

13.  §

(1) A Ve ze tõi Ér te kez let a Tár sa ság ja vas lat te võ, vé le -
mé nye zõ, dön tés-elõ ké szí tõ tes tü le te.

(2) A Ve ze tõi Ér te kez let meg tár gyal va la mennyi elõ ter -
jesz tést, amely

a) a Ta nács ha tás kö ré be tar to zó ügy re vo nat ko zik,
b) a Ta nács ál tal a ve zér igaz ga tó ra át ru há zott ha tás kör -

be tar to zó ügy re vo nat ko zik.

(3) Ha a Tár sa sá gon kí vül álló ok so ron kí vü li dön tés ho -
za talt igé nyel, a ve zér igaz ga tó Ve ze tõi Ér te kez let meg tar -
tá sa nél kül is be ter jeszt he ti az elõ ter jesz tést a Ta nács elé
dön tés re a (2) be kez dés a) pont ja alá tar to zó ügyek ben, il -
let ve meg hoz hat ja a dön tést a (2) be kez dés b) pont ja alá
tar to zó ügyek ben.

(4) A Ve ze tõi Ér te kez let ülé se it heti rend sze res ség gel
tart ja.

(5) A Ve ze tõi Ér te kez let tag jai:
a) a ve zér igaz ga tó,
b) a ve zér igaz ga tó-he lyet te sek,
c) a jogi és va gyon hasz no sí tá si igaz ga tó/ve ze tõ jog ta -

ná csos,
d) az ér té ke sí té si igaz ga tó,
e) az in for ma ti kai és nyil ván tar tá si igaz ga tó,
f) a kont roll ing igaz ga tó,
g) a hu mán po li ti kai és ko or di ná ci ós igaz ga tó,
h) a gaz da sá gi igaz ga tó.

(6) A Ve ze tõi Ér te kez let ülé se in ta nács ko zá si jog gal
vesz részt:

a) a Ta nács Tit kár sá gá nak ve ze tõ je,
b) az El len õr zé si Igaz ga tó ság ve ze tõ je.

(7) Ese ti meg hí vot tak rész vé te lé rõl a ve zér igaz ga tó dönt.

(8) A Ve ze tõi Ér te kez let ülé se i rõl di gi ta li zált hang fel -
vé tel ké szül, amely jegy zõ könyv nek mi nõ sül.

(9) A Ta nács ha tás kö ré be tar to zó ügyek re vo nat ko zó
elõ ter jesz tésekben a Ve ze tõi Ér te kez le ten fenn ma radt vi -
tás kér dé se ket, eset le ges kü lön vé le ményt is mer tet ni kell.

(10) A Ve ze tõi Ér te kez let ülé sét a ve zér igaz ga tó ve ze ti.
Aka dá lyoz ta tá sa vagy tá vol lé te ese tén az ülés ve ze té sé vel
kap cso la tos fel ada to kat az ag rár port fo li ó ért fe le lõs ve zér -
igaz ga tó-he lyet tes lát ja el. Az ag rár port fo li ó ért fe le lõs
 vezérigazgató-helyettes aka dá lyoz ta tá sa ese tén az ülés ve -
ze té sé vel kap cso la tos fel ada to kat a ve zér igaz ga tó ál tal ki -
je lölt ve zér igaz ga tó-he lyet tes lát ja el.

Döntés-elõkészítõ bizottságok

14.  §

(1) Egyes ki emelt je len tõ sé gû ügyek ben a dön tés elõ ké -
szí té se cél já ból a Ta nács vagy a ve zér igaz ga tó dön té se
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alap ján, az ál ta luk meg ha tá ro zott szak te rü le tek képvise -
lõi nek rész vé te lé vel, va la mint az ál ta luk ki je lölt sze mély
ve ze té sé vel az ille té kes ve zér igaz ga tó-he lyet tes dön -
tés-elõ ké szí tõ bi zott sá got hoz lét re.

(2) A dön tés-elõ ké szí tõ bi zott ság fel ada ta:
a) a dön tés-elõ ké szí tés fo lya ma tá ban mind azon szak -

mai szem pon tok, ér de kek és kö ve tel mé nyek in téz mé nyes
ko or di ná ci ó já nak biz to sí tá sa, ame lyek a Vtv., más jog sza -
bá lyok, il let ve a va gyon gaz dál ko dás ra vo nat ko zó kö zép -
tá vú stra té gia alap ján a dön tést meg ha tá roz zák,

b) az elõ ké szí tõ mun ka fel gyor sí tá sa ér de ké ben köz -
vet len kap cso lat biz to sí tá sa a dön tés elõ ké szí té sért fe le lõs
szer ve ze ti egy ség és az ügy ben érin tett szak te rü le tek kö -
zött,

c) köz vet len kap cso lat meg te rem té se az adott ügy ben
érin tett kül sõ szer vek kel, szer ve ze tek kel (mi nisz té ri um,
fõ ha tó ság stb.) és azok szá má ra le he tõ ség biz to sí tá sa a
jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott egyet ér té si, vé le mé nye -
zé si jog gya kor lá sá ra.

III. Fejezet

A TÁRSASÁG ELLENÕRZÉSE

1. Cím

Az Ellenõrzõ Bizottság

15.  §

(1) Az El len õr zõ Bi zott ság el len õr zi a Tár sa ság ügy ve -
ze té sét el lá tó Ta nács és a Tár sa ság mû kö dé sét, va la mint az 
ál la mi va gyon nal  való gaz dál ko dást.

(2) A Ta nács és a Tár sa ság mû kö dé sé nek, va la mint az
ál la mi va gyon nal  való gaz dál ko dás el len õr zé se ke re té ben
az El len õr zõ Bi zott ság vagy an nak tag ja az El len õr zõ Bi -
zott ság el nö ke út ján a Ta nács tag ja i tól és a Tár sa ság ve ze -
tõ ál lá sú mun ka vál la ló i tól fel vi lá go sí tást kér het a Tár sa ság 
ala pí tó ok ira tá ban meg ha tá ro zott mó don és ha tár idõn be -
lü li vá lasz adás sal, a Tár sa ság köny ve i be és ira ta i ba a Tár -
sa ság ve zér igaz ga tó ján ke resz tül be te kint het, il let ve eze -
ket meg vizs gál hat ja, vagy – ha szük sé ges szak ér tõk be vo -
ná sá val – meg vizs gál tat hat ja.

(3) Az El len õr zõ Bi zott ság a Ta nács ál tal el fo ga dott
éves be szá mo lót és a va gyon ki mu ta tást kö te les meg vizs -
gál ni, az er rõl ké szí tett Je len tést a Ta nács és a ve zér igaz ga -
tó ré szé re meg kül de ni. A Tár sa ság szám vi te li tör vény sze -
rin ti be szá mo ló já ról, va la mint a kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott el szá mo lás sze rint a rá bí zott va gyon ról ké szí tett 
be szá mo ló ról a rész vény esi jo gok gya kor ló ja az El len õr zõ
Bi zott ság írás be li je len té sé nek is me re té ben ha tá roz.

(4) Az El len õr zõ Bi zott ság fél éves mun ka ter vet ké szít,
ame lyet egyez te tés cél já ból meg küld a rész vény esi jo gok

gya kor ló ja, a Ta nács és a ve zér igaz ga tó ré szé re, va la mint
tá jé koz ta tá sul az Ál la mi Szám ve võ szék ré szé re.

(5) Az El len õr zõ Bi zott ság mû kö dé sé rõl éven te a tárgy -
évet kö ve tõ év au gusz tus 31. nap já ig be szá mo lót ké szít a
rész vény esi jo gok gya kor ló ja ré szé re, és meg kül di azt az
Ál la mi Szám ve võ szék ré szé re is.

(6) Az El len õr zõ Bi zott ság a fen ti e ken fe lül el lát ja to -
váb bá azon fel ada to kat, ame lye ket a Vtv., va la mint az ala -
pí tó ok irat a ha tás kö ré be utal.

(7) Az El len õr zõ Bi zott ság ülé se i nek rend jét az ál ta la
el fo ga dott és a rész vény esi jo gok gya kor ló ja ál tal jó vá ha -
gyott ügy rend sza bá lyoz za.

(8) A fel ada tai el vég zé sé hez szük sé ges fel té te lek meg -
te rem té sé rõl a Tár sa ság ve zér igaz ga tó ja gon dos ko dik.

Ellenõrzési Igazgatóság

16.  §

(1) Az El len õr zé si Igaz ga tó ság az El len õr zõ Bi zott ság
el nö ké nek irá nyí tá sa és fel ügye le te alatt áll, mely nek rész -
le tes sza bá lya it az El len õr zõ Bi zott ság ügy rend je sza bá -
lyoz za.

(2) Az El len õr zé si Igaz ga tó ság mun ka vál la lói fe lett a
mun kál ta tói jo go kat a ve zér igaz ga tó gya ko rol ja az El len -
õr zõ Bi zott ság el nö ké nek egyet ér té sé vel.

(3) Az El len õr zé si Igaz ga tó ság lát ja el az El len õr zõ Bi -
zott ság mû kö dé sé vel kap cso la tos ko or di ná ci ós és ad mi -
niszt ra tív fel ada to kat.

2. Cím

A Nemzeti Földalap Ellenõrzõ Bizottság

17.  §

(1) A Tár sa ság Nem ze ti Föld alap pal kap cso la tos te vé -
keny sé gét a Nem ze ti Föld alap ról  szóló 2001. évi CXVI.
tör vény (a továb biak ban: NFA tv.) 4.  §-ban fog lal tak sze -
rint az Or szág gyû lés Me zõ gaz da sá gi Bi zott sá ga ál tal meg -
vá lasz tott, öt tag ból álló Nem ze ti Föld alap El len õr zõ
 Bizottság (a továb biak ban: NFA El len õr zõ Bi zott ság) el -
len õr zi.

(2) Az NFA El len õr zõ Bi zott ság ülé se i nek rend jét az ál -
ta la el fo ga dott ügy rend sza bá lyoz za.

(3) Az NFA El len õr zõ Bi zott ság vagy an nak tag ja az
NFA El len õr zõ Bi zott ság el nö ke út ján a Nem ze ti Föld -
alap ba tar to zó va gyon hasz no sí tá sá val össze füg gõ ügy ben
a Ta nács tag ja i tól, a ve zér igaz ga tó tól, az ag rár port fo li ó ért
fe le lõs ve zér igaz ga tó-he lyet tes tõl és a Tár sa ság más ve ze -
tõ ál lá sú mun ka vál la ló i tól fel vi lá go sí tást kér het, a Tár sa -
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ság ve zér igaz ga tó ján ke resz tül pe dig be te kin tést kér het – a 
ti tok vé del mi sza bá lyok be tar tá sa mel lett – bár mely, a
Nem ze ti Föld alap ba tar to zó va gyon elem hasz no sí tá sá val
össze füg gõ irat ba.

(4) Az NFA El len õr zõ Bi zott ság mun ká já nak el vég zé -
sé hez szük sé ges fel té te lek meg te rem té sé rõl a Tár sa ság ve -
zér igaz ga tó ja gon dos ko dik.

3. Cím

Könyvvizsgáló

18.  §

(1) A Tár sa ság nál füg get len könyv vizs gá ló mû kö dik.

(2) A füg get len könyv vizs gá ló jog ál lá sá ra, mû kö dé sé re, 
jo ga i ra és kö te le zett sé ge i re a Vtv., a Gt., a Szám vi te li tör -
vény, a Tár sa ság ala pí tó ok ira ta, a Ma gyar Könyv vizs gá lói 
Ka ma rá ról és a könyv vizs gá lói te vé keny ség rõl  szóló tör -
vény, va la mint a Tár sa ság és a könyv vizs gá ló kö zött kö tött 
szer zõ dés ben fog lal tak az irány adók.

IV. Fejezet

A TÁRSASÁG MUNKASZERVEZETE

1. Cím

A Társaság szervezeti felépítése

19.  §

A Tár sa ság szer ve ze te az aláb bi ak sze rint épül fel:
a) a Tár sa ság Ala pí tó ja a Ma gyar Ál lam,
b) a Tár sa ság leg fõbb szer ve a köz gyû lé si jog kör ben

el já ró rész vény esi jo gok gya kor ló ja,
c) a Tár sa ság ügy ve ze tõ szer ve a Ta nács, amely az Ala -

pí tó nak tar to zik fe le lõs ség gel,
d) a Tár sa ság irá nyí tá sát a ve zér igaz ga tó vég zi, aki az

Ala pí tó nak és a Ta nács nak tar to zik fe le lõs ség gel,
e) a ve zér igaz ga tó köz vet len irá nyí tá sa alatt áll nak az

egyes szak te rü le te ket irá nyí tó ve zér igaz ga tó-he lyet te sek;
a hu mán po li ti kai és ko or di ná ci ós igaz ga tó, a gaz da sá gi
igaz ga tó, a jogi és va gyon hasz no sí tá si igaz ga tó, az ér té ke -
sí té si igaz ga tó, a kont roll ing igaz ga tó, az in for ma ti kai és
nyil ván tar tá si igaz ga tó, va la mint a Ve zér igaz ga tói Tit kár -
ság, a Bel sõ El len õr zé si Iro da, a Kom mu ni ká ci ós Iro da,

f) a ve zér igaz ga tó-he lyet te sek köz vet len irá nyí tá sa
alatt áll nak a szak te rü le tük höz tar to zó szer ve ze ti egy sé ge -
ket ve ze tõ ügy ve ze tõ igaz ga tók,

g) az in gat lan port fo li ó ért és az ag rár port fo li ó ért fe le lõs
ve zér igaz ga tó-he lyet te sek ál tal meg ha tá ro zott fel ada to kat
a Tár sa ság te rü le ti iro dái lát ják el,

h) a Tár sa ság te rü le ti iro dá it iro da ve ze tõk ve ze tik, az
iro da ál tal el lá tott ügyek ben ille té kes ve zér igaz ga tó-he -
lyet te sek szak mai irá nyí tá sá val. Az iro da ve ze tõk fe lett a
mun kál ta tói jo go kat a ve zér igaz ga tó gya ko rol ja.

2. Cím

A vezetõ állású munkavállalókra vonatkozó közös
szabályok

20.  §

(1) A Tár sa ság ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la ló i nak mi nõ -
sül nek a ve zér igaz ga tó, a ve zér igaz ga tó-he lyet te sek, az
ügy ve ze tõ igaz ga tók és az igaz ga tók, a ve zér igaz ga tó köz -
vet len irá nyí tá sa alá tar to zó ön ál ló szer ve ze ti egy sé gek ve -
ze tõi, va la mint a te rü le ti iro dák ve ze tõi.

(2) Az igaz ga tó sá gi szin tû szer ve ze ti egy sé ge ket ügy -
ve ze tõ igaz ga tók és igaz ga tók ve ze tik. Az igaz ga tók a
ve zér igaz ga tó köz vet len irá nyí tá sa alatt mû kö dõ, a Tár -
sa ság mû kö dé sét tá mo ga tó, va la mint a ve zér igaz ga -
tó-he lyet te sek mun ká ját szak ma i lag tá mo ga tó szer ve ze -
ti egy sé gek ve ze tõi. Az ügy ve ze tõ igaz ga tók a ve zér -
igaz ga tó-he lyet te sek irá nyí tá sa alatt mû kö dõ szer ve ze ti
egy sé gek ve ze tõi.

(3) A ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la lók ál ta lá nos fel ada tai:
a) a Tár sa ság kép vi se le te har ma dik sze mé lyek kel

szem ben, a cég jegy zé si ren del ke zé sek figye lembe véte -
lével,

b) a ren del ke zé sük re álló dön tés-elõ ké szí tõ ada tok és
in for má ci ók is me re té ben dön te nek mind azon kér dé sek -
ben, ame lye ket jog sza bá lyok, bel sõ sza bály za tok a ha tás -
kö rük be utal nak, il let ve ame lyek az irá nyí tá suk alá tar to zó
szer ve zet ha té kony mû kö dé sé hez szük sé ge sek,

c) köz re mû köd nek a Tár sa ság éves üz le ti ter vé nek ki -
dol go zá sá ban,

d) köz re mû köd nek az ál ta luk köz vet le nül irá nyí tott
szak te rü let, il let ve szer ve ze ti egy sé gek fel ada ta i nak meg -
ha tá ro zá sá ban,

e) ja vas la tot tesz nek a szer ve ze ti egy ség lét szám ke re té -
nek ki ala kí tá sá ra,

f) mun kál ta tói jog gya kor lás sal kap cso la tos kér dé sek -
ben a ve zér igaz ga tó-he lyet te sek és az igaz ga tók ja vas la tot
te het nek a ve zér igaz ga tó ré szé re, az ügy ve ze tõ igaz ga tók a 
ja vas lat té telt a ve zér igaz ga tó-he lyet te sek nél kez de mé -
nyez he tik,

g) részt vesz nek az irá nyí tá suk alá tar to zó szer ve ze ti
egy ség nek a va gyon gaz dál ko dás sal kap cso la tos in for ma -
ti kai rend sze rek kel szem ben tá masz tott kö ve tel mé nye i nek 
meg ha tá ro zá sá ban és a rend sze rek ren del te tés sze rû és sza -
bály sze rû mû köd te té sé ben, meg ha tá roz zák az adott szak -
mai fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges ada tok és informá -
ciók kö rét, tar tal mát és jel le gét,
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h) biz to sít ják a Tár sa ság te vé keny sé gé hez és el len õr zé -
sé hez ada tok és in for má ci ók szol gál ta tá sát,

i) be tart ják és be tar tat ják az adat- és ti tok vé del mi elõ -
írásokat.

(4) A ve ze tõk irá nyí tá si, fel ügye le ti és el len õr zé si ha tás -
kö re a hoz zá juk tar to zó szer ve ze ti egy sé gek vo nat ko zá sá -
ban:

a) meg ha tá roz zák a szer ve ze ti egy ség ál tal fog lal koz ta -
tott mun ka vál la lók mun ka kö ri fel ada ta it,

b) biz to sít ják a fel ada tok vég re haj tá sá ra leg al kal ma -
sabb mun ka meg osz tást,

c) meg fo gal maz zák és rend sze re zik a fel ada to kat, ki je -
lö lik a fel adat vég re haj tá sá ért fe le lõs mun ka vál la ló kat,

d) mi nõ sí tik, ér té ke lik a mun ka vál la lók mun ká ját,
e) fo lya ma to san vizs gál ják és ér té ke lik – rész ben a fo -

lya mat ba épí tett el len õr zé sek rend sze ré vel, rész ben a
rend sze res és ese ti köz vet len el len õr zé sek kel – az irá nyí tá -
suk alá tar to zó szak te rü let, il let ve szer ve ze ti egy ség te vé -
keny sé gét és mû kö dé sét, szük ség ese tén in téz ked nek,
vagy in téz ke dést kez de mé nyez nek.

3. Cím

A Társaság munkaszervezetének irányítása,
felépítése

A vezérigazgató

21.  §

(1) A ve zér igaz ga tó ve ze ti a Tár sa ság mun ka szer ve ze tét 
a ha tá lyos jog sza bá lyok, a Tár sa ság ala pí tó ok ira ta, a rész -
vény esi jo gok gya kor ló já nak ha tá ro za tai, az SZMSZ, va -
la mint a Ta nács dön té se i nek ke re tei kö zött.

(2) A Tár sa ság fel ada ta i nak el lá tá sa ér de ké ben:
a) el ké szí ti, rend sze re sen fe lül vizs gál ja, fej lesz ti a Tár -

sa ság ha té kony mû kö dé sé re vo nat ko zó stra té gi át,
b) dön tés re elõ ké szí ti a Tár sa ság Szer ve ze ti és Mû kö -

dé si Sza bály za tát,
c) ja vas la tot tesz a Tár sa ság mun ka szer ve ze té nek ki -

ala kí tá sá ra,
d) ren del ke zik a Tár sa ság egyes mû kö dé si fo lya ma ta i -

ra vo nat ko zó sza bály za tok ról, va la mint az SZMSZ-ben
meg ha tá ro zott szer ve ze ti ke re te ken be lül a ha tás kör- és
fel adat meg osz tás rész le tes rend jé rõl,

e) irá nyít ja a dön tés-elõ ké szí tés mun ka fo lya ma tát,
f) irá nyít ja az ál lam igaz ga tá si, il let ve a szak mai és ér -

dek-kép vi se le ti szer vek kel tör té nõ kap cso lat tar tást,
g) biz to sít ja az el len õr zõ szer ve ze tek mun ká já nak fel -

té te le it és vé le mé nye zi az el len õr zõ szer vek ál tal meg kül -
dött je len té se ket,

h) a rész vény esi jo gok gya kor ló ja és a Föld mû ve lés -
ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz ter fel ké ré sé re se gít sé get

nyújt az in ter pel lá ci ók ra, kér dé sek re adan dó vá la szok elõ -
ké szí té sé hez.

(3) A ve zér igaz ga tó a Tár sa ság mun ka szer ve ze té nek
irá nyí tá sa és el len õr zé se ke re té ben kü lö nö sen az aláb bi
fel ada to kat lát ja el:

a) gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat – a ve zér igaz ga -
tó-he lyet te sek ki ne ve zé se és fel men té se ki vé te lé vel – a
Tár sa ság mun ka vál la lói fe lett. Ja vas la tot tesz a ve zér igaz -
ga tó-he lyet te sek sze mé lyé re a rész vény esi jo gok gya kor -
ló ja ré szé re,

b) biz to sít ja a mun ka vál la lók ér dek kép vi se le té vel
össze füg gõ, jog sza bály ban elõ írt kö te le zett sé gek tel je sí té -
sét,

c) a köz pon ti költ ség ve tés ál tal biz to sí tott elõ irány za -
ton, va la mint a Ta nács ál tal a ja va dal ma zá si és ösz tön zé si
sza bály zat ban meg ha tá ro zott ke re te ken be lül meg ha tá roz -
za a Tár sa ság mun ka szer ve ze té nek lét szá mát, a mun ka vál -
la lók jö ve del me zé si és ösz tön zé si fel té tel rend sze rét,

d) az üz le ti terv alap ján meg ha tá roz za a Tár sa ság szer -
ve ze ti egy sé ge i re jutó költ ség ve té si költ ség ke re te ket,

e) gya ko rol ja a ki ad má nyo zá si jo go kat,

f) köz vet le nül irá nyít ja és fel ügye li:

1. a ve zér igaz ga tót fel ada tai el lá tá sá ban köz vet le nül
se gí tõ aláb bi szer ve ze ti egy sé ge ket (törzs kar):

– Ve zér igaz ga tói Tit kár ság

– Kom mu ni ká ci ós Iro da

– Bel sõ El len õr zé si Iro da,

2. a tár sa ság mû kö dé sét tá mo ga tó szer ve ze ti egy sé -
ge ket ve ze tõ igaz ga tó kat:

– a hu mán po li ti kai és ko or di ná ci ós igaz ga tót

– a gaz da sá gi igaz ga tót,

3. a tár sa ság ve zér igaz ga tó-he lyet te se i nek mun ká ját
szak ma i lag tá mo ga tó szer ve ze ti egy sé ge ket ve ze -
tõ igaz ga tó kat:

– a jogi és va gyon hasz no sí tá si igaz ga tót/ve ze tõ jog -
ta ná csost

– az ér té ke sí té si igaz ga tót

– a kont roll ing igaz ga tót

– az in for ma ti kai és nyil ván tar tá si igaz ga tót,

4. a ve zér igaz ga tó-he lyet te se ket.

(4) A ve zér igaz ga tó meg ha tá roz za a köz vet len irá nyí tá -
sa alá tar to zó ve ze tõk kö zöt ti mun ka meg osz tást.

(5) A fel ada tai el lá tá sa és ha tás kö ré nek gya kor lá sa so -
rán ál ta lá nos uta sí tá si, in téz ke dé si joga van. A Bel sõ El -
len õr zé si Iro da ve ze tõ je és mun ka tár sai bel sõ el len õri, a
ve ze tõ jog ta ná csos és a jog ta ná cso sok jog ta ná cso si fel -
adat kö rük ben szak mai vé le mé nyük te kin te té ben nem uta -
sít ha tók.

(6) A ve zér igaz ga tó a fen ti e ken fe lül el lát ja to váb bá
azon fel ada to kat, ame lye ket a Vtv., az ala pí tó ok irat és a
Ta nács a ha tás kö ré be utal.
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V. Fejezet

A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI

1. Cím

A vezérigazgató munkáját közvetlenül segítõ szervezeti
egységek (törzskar) feladatai

Vezérigazgatói Titkárság

22.  §

(1) A Ve zér igaz ga tói Tit kár ság el lát ja a ve zér igaz ga tó
mun ká ját köz vet le nül se gí tõ fel ada to kat.

(2) A ve zér igaz ga tó irá nyí tá sá val el lát ja:

a) a nem ze ti va gyon stra té gi á val kap cso la tos szak mai
ter ve zé si és elõ ké szí té si fel ada to kat, a stra té gia el ké szí té -
sé nek és vég re haj tá sá nak ko or di ná ci ó ját, va la mint a stra -
té gia vég re haj tá sá nak nyo mon kö ve té sét,

b) a Tár sa ság mû kö dé sé re vo nat ko zó szer ve ze ti stra té -
gi á val kap cso la tos szak mai ter ve zé si és elõ ké szí té si fel -
ada to kat, a stra té gia el ké szí té sé nek és vég re haj tá sá nak
 koordinációját, va la mint a stra té gia vég re haj tá sá nak nyo -
mon kö ve té sét.

Kommunikációs Iroda

23.  §

A Kom mu ni ká ci ós Iro da el lát ja a Tár sa ság egé szé vel
kap cso la tos kom mu ni ká ci ós fel ada to kat, így kü lö nö sen:

a) biz to sít ja az SZMSZ vo nat ko zó pont já ban elõ írt, a
va gyon gaz dál ko dás cél ja i val, rend sze ré vel és te vé keny sé -
gé vel kap cso la tos pro ak tív tá jé koz ta tá si és kommuniká -
ciós te vé keny sé gek el lá tá sát és en nek ér de ké ben kom mu -
ni ká ci ós terv ké szí té sét,

b) gon dos ko dik a Tár sa ság jog sza bály ban elõ írt tá jé -
koz ta tá si te vé keny sé gé nek el lá tá sá ról,

c) el lát ja a Tár sa ság mû kö dé sé vel kap cso la tos hir de té si 
fel ada to kat,

d) gon dos ko dik a Tár sa ság hon lap já nak ki ala kí tá sá ról
és kar ban tar tá sá ról,

e) ko or di nál ja a te rü le ti iro dák kom mu ni ká ci ós te vé -
keny sé gét,

f) kap cso la tot tart a nem zet kö zi szer ve ze tek kel (EU,
OECD stb.),

g) köz re mû kö dik a nem zet kö zi tár gya lá sok elõ ké szí té -
sé ben, az érin tett igaz ga tó sá gok kal együtt mû köd ve a ma -
gas szin tû ve ze tõi ta lál ko zók hoz, il let ve egyéb nem zet kö zi 
üz le ti tár gya lá sok hoz el ké szü lõ hát tér anya gok össze ál lí tá -
sá ban,

h) köz re mû kö dik a kül föl di üz le ti utak, be mu ta tók, ren -
dez vé nyek, nem zet kö zi üz le ti tár gya lá sok meg szer ve zé sé -
ben, elõ ké szí té sé ben.

Belsõ Ellenõrzési Iroda

24.  §

A Bel sõ El len õr zé si Iro da a ve zér igaz ga tó irá nyí tá sa
alap ján ki ala kít ja a Tár sa ság ra bí zott és a sa ját va gyon nal
tör té nõ gaz dál ko dás sal kap cso la tos el len õr zé si fel ada to -
kat, így kü lö nö sen:

a) el ké szí ti a Tár sa ság éves bel sõ el len õr zé si és a va -
gyon gaz dál ko dá si fel ada tok ra vo nat ko zó el len õr zé si ter -
vét,

b) a Vtv. 17.  § d) és f) be kez dé se alap ján el vég zi a Tár -
sa ság ra bí zott va gyon nal tör té nõ gaz dál ko dás ra és az ér té -
ke sí té si szer zõ dé sek ben fog lalt, a szer zõ dõ fe lek ál tal vál -
lalt kö te le zett sé gek tel je sü lé sé re vo nat ko zó el len õr zé si
fel ada to kat, ide ért ve a Tár sa ság ál tal ke zelt ter mõ föld, va -
la mint egyéb va gyon ele mek hasz no sí tá sá ra kö tött szer zõ -
dé sek ben, va la mint a vo nat ko zó jog sza bá lyok ban fog lalt
kö te le zett sé gek el len õr zé sét,

c) le foly tat ja az el len õr zé si terv ben meg ha tá ro zott el -
len õr zé se ket és az el len õr zé sek ál tal fel tárt té nyek rõl és a
meg ál la pí tá sok ról je len té se ket ké szít,

d) ja vas la tot tesz az el len õr zé si je len té sek alap ján
szük sé ges in téz ke dé sek re és nyo mon kö ve ti ezek tel je sü -
lé sét.

2. Cím

A társaság vezérigazgató-helyetteseinek munkáját
szakmailag támogató szervezeti egységek feladatai

Jogi és vagyonhasznosítási igazgató/Vezetõ
jogtanácsos

25.  §

(1) A jogi és va gyon hasz no sí tá si igaz ga tó ve ze tõ jog ta -
ná cso si fel adat kör ében gon dos ko dik a Tár sa ság jogi kép -
vi se le té rõl és a Tár sa ság jogi te vé keny sé gé nek koordiná -
ciójáról, így kü lö nö sen:

a) jogi vé le ményt ala kít ki a Tár sa ság mû kö dé sé vel és a 
Tár sa ság ra bí zott va gyon ke ze lé sé vel kap cso la tos ügyek -
ben a ve zér igaz ga tó, a ve zér igaz ga tó-he lyet te sek, az ügy -
ve ze tõ igaz ga tók vagy az igaz ga tók fel ké ré se alap ján, il -
let ve a Tár sa ság mû kö dé sé re vo nat ko zó sza bá lyok és uta -
sí tá sok alap ján,

b) szak ma i lag fel ügye li a szer ve ze ti egy sé gek jog ta ná -
cso sa i nak mun ká ját, mely jog kö ré ben nem uta sít ha tó,

c) jogi kér dé sek ben vé le ményt ad a ve zér igaz ga tó és a
Ta nács ré szé re,
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d) kép vi se li a Tár sa sá got pe res el já rá sok ban és egyéb
jogi ügyek ben,

e) in té zi a Tár sa ság sa ját cég jo gi ügye it.

(2) A jogi és va gyon hasz no sí tá si igaz ga tó va gyon hasz -
no sí tá si fel adat kör ében:

a) köz re mû kö dik a va gyon hasz no sí tá sá val kap cso la -
tos jogi fel ada tok el lá tá sá ban, jogi szem pont ból el len õr zi
és el len jegy zi az el já rás so rán ké szí tett do ku men tá ci ó kat
és dön té si ja vas la to kat,

b) köz re mû kö dik a va gyon hasz no sí tá si ügyek hez kap -
cso ló dó tel jes körû jogi fel ada tok ban, be le ért ve a Tár sa -
ság ra bí zott va gyon ba tar to zó gaz da sá gi tár sa sá gok ügye i -
vel kap cso la tos jogi fel ada to kat is,

c) ko or di nál ja és kont rol lál ja a va gyon hasz no sí tás sal
kap cso la tos fel ada tok el lá tá sát, el len jegy zi a szerzõdé -
seket,

d) köz re mû kö dik a va gyon hasz no sí tás sal kap cso la tos
szer zõ dés min ták, sza bály za tok el ké szí té sé ben,

e) ver se nyez te tés ese tén gon dos ko dik a ver se nyez te -
tés sel kap cso la tos tech ni kai fel ada tok le bo nyo lí tá sá ról, a
vo nat ko zó jog sza bá lyok és bel sõ sza bá lyok be tar tá sá ról, a
ver se nyez te té si fo lya mat ban elõ írt jogi fel ada tok ellátá -
sáról,

f) ko or di nál ja a va gyon hasz no sí tás sal kap cso la tos fel -
ada to kat,

g) ko or di nál ja az in gat lan-ér ték becs lés sel és va gyon -
hasz no sí tás sal kap cso la tos, va la mint a ha szon bér le ti és va -
gyon ke ze lé si dí jak meg ál la pí tá sá val kap cso la tos fel ada tok 
el lá tá sát.

Értékesítési igazgató

26.  §

Az ér té ke sí té si igaz ga tó köz re mû kö dik a vezérigaz -
gató- helyettesek fel adat kö ré be tar to zó ér té ke sí tés sel kap -
cso la tos ügyek elõ ké szí té sé ben és vég re haj tá sá ban, így
kü lö nö sen:

a) köz re mû kö dik az ér té ke sí tés sel kap cso la tos jogi fel -
ada tok el lá tá sá ban, jogi szem pont ból el len õr zi és el len -
jegy zi az el já rás so rán ké szí tett do ku men tá ci ó kat és dön té -
si ja vas la to kat,

b) köz re mû kö dik a va gyon ér té ke sí té si ügyek hez kap -
cso ló dó tel jes körû jogi fel ada tok ban, be le ért ve a Tár sa -
ság ra bí zott gaz da sá gi tár sa sá gok ügye i vel kap cso la tos
jogi fel ada to kat is,

c) ko or di nál ja és kont rol lál ja a va gyon ér té ke sí té sé vel
kap cso la tos fel ada tok el lá tá sát, el len jegy zi a szer zõ dé se -
ket,

d) köz re mû kö dik a va gyon ér té ke sí tés sel kap cso la tos
szer zõ dés min ták, sza bály za tok el ké szí té sé ben,

e) ver se nyez te tés ese tén gon dos ko dik a ver se nyez te -
tés sel kap cso la tos tech ni kai fel ada tok le bo nyo lí tá sá ról, a
vo nat ko zó jog sza bá lyok és bel sõ sza bá lyok be tar tá sá ról, a

ver se nyez te té si fo lya mat ban elõ írt jogi fel ada tok el lá tá sá -
ról,

f) ko or di nál ja a va gyon ér té ke sí té si fel ada to kat,
g) elõ ké szí ti az egyéb ér té ke sí té si mó dok és el ide ge ní -

tés ese tén az ille té kes ve zér igaz ga tó-he lyet tes ál tal el ké -
szí tett elõ ter jesz tés alap ján az el já rást és gon dos ko dik an -
nak tech ni kai le bo nyo lí tá sá ról,

h) el lát ja az elõ vá sár lá si aján lat köz lé sé vel kap cso la tos
fel ada to kat, el bí rál ja a jog nyi lat ko za to kat, ira to kat és in -
for má ci ó kat szol gál tat a szer zõ dés kö tés hez,

i) ko or di nál ja az ér té ke sí tés hez kap cso ló dó ér ték becs -
lé si fel ada to kat.

Informatikai és nyilvántartási igazgató

27.  §

Az in for ma ti kai és nyil ván tar tá si igaz ga tó gon dos ko dik
a Tár sa ság szer ve ze ti egy sé gei mun ka vég zé sé nek in for -
ma ti kai tá mo ga tá sá ról és a Tár sa ság va gyon gaz dál ko dá si
fel ada ta it tá mo ga tó, va la mint a va gyon ele mek nyil ván tar -
tá sát biz to sí tó in for ma ti kai rend sze rek fej lesz té sé rõl és
kar ban tar tá sá ról, kü lö nös te kin tet tel az aláb bi fel ada tok ra:

a) biz to sít ja az in for ma ti kai rend sze rek és esz kö zök
üze mel te té sét, az eh hez szük sé ges inf ra struk tú rát, kar ban -
tar tást, szer vi ze lést,

b) vég zi az in for ma ti kai esz kö zök, prog ra mok, rend -
sze rek te kin te té ben az in for ma ti kai biz ton ság gal kap cso la -
tos fel ada to kat,

c) vég re hajt ja az in for ma ti kai rend sze rek fej lesz té sé vel 
kap cso la tos fel ada to kat,

d) el lát ja a pénz ügyi és szám vi te li nyil ván tar tá si rend -
szer rel kap cso la tos al kal ma zás gaz dai fel ada to kat, va la -
mint a kül sõ (GIRO, APEH) rend sze rek al kal ma zás gaz dai
fel ügye le tét,

e) el lát ja a va gyon ka tasz te ri nyil ván tar tá si rend szer rel
kap cso la tos al kal ma zás gaz dai fel ada to kat,

f) el lát ja a va gyon gaz dál ko dás sal kap cso la tos nyil ván -
tar tá si fel ada to kat.

Kontrolling igazgató

28.  §

A kont roll ing igaz ga tó el lát ja a Tár sa ság mû kö dé sé vel,
va la mint a Tár sa ság ra bí zott va gyon nal  való gaz dál ko dás -
sal kap cso la tos ter ve zé si, be szá mo lá si fel ada to kat és a
Tár sa ság ve zér igaz ga tó-he lyet te sei mun ká já nak köz gaz -
da sá gi tá mo ga tá sát, kü lö nös te kin tet tel az aláb bi fel ada -
tok ra:

a) elõ ze tesen vé le mé nye zi az elõ ter jesz téseket, be szá -
mo ló kat, je len té se ket, a rá bí zott va gyon ba tar to zó tár sa sá -
gok üz le ti ter vét, éves be szá mo ló it,
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b) el lát ja a rá bí zott va gyon ba tar to zó tár sa sá gok ré sze -
se dé se i nek, va gyon ér té kû jo ga i nak va gyon ér té ke lé sé vel
össze füg gõ fel ada to kat,

c) el lát ja a va gyon ke ze lé si fel ada tok köz gaz da sá gi elõ -
ké szí té sét,

d) rend sze re sen elem zi a be ér ke zett gaz da sá gi ada tok
alap ján a rá bí zott va gyon egé szét, az egyes port fo lió ele -
me ket, va la mint az egyes tár sa sá go kat,

e) el len õr zi a Tár sa ság stra té gi ai, üz le ti és pénz for gal -
mi ter vé nek tel je sü lé sét ha vi-ne gyed éves gya ko ri ság gal és 
er rõl be szá mo lót ké szít,

f) köz re mû kö dik a Tár sa ság te vé keny sé gé rõl ké szí tett
éves szám vi te li be szá mo lók, év kö zi be szá mo lók és az üz -
le ti je len tés el ké szí té sé ben,

g) mû köd te ti a Tár sa ság bel sõ kont roll ing-rend sze rét,
h) el lát ja a va gyon gaz dál ko dás sal kap cso la tos nyil ván -

tar tá si fel ada to kat az in for ma ti kai és nyil ván tar tá si igaz ga -
tó köz re mû kö dé sé vel.

3. Cím

A Társaság mûködését támogató szervezeti egységek
feladatai

Humánpolitikai és koordinációs igazgató

29.  §

(1) A hu mán po li ti kai és ko or di ná ci ós igaz ga tó el lát ja a
Tár sa ság ra bí zott va gyon ba tar to zó tár sa sá gok kal, és a
Tár sa ság mun ka vál la ló i val kap cso la tos humánerõforrás-
 gazdálkodási fel ada to kat, biz to sít ja a Tár sa ság mû kö dé sé -
hez szük sé ges biz ton sá gi és üze mel te té si fel té te le ket, el -
lát ja a mû kö dés hez szük sé ges be szer zé sek kel kap cso la tos
fel ada to kat, va la mint el vég zi a tes tü le ti ülé sek elõ ké szí té -
sé vel és le bo nyo lí tá sá val kap cso la tos fel ada to kat.

(2) A Tár sa ság ra bí zott va gyon ba tar to zó tár sa sá gok kal
kap cso la tos hu mán erõ for rás-gaz dál ko dá si fel ada tai kü lö -
nö sen:

a) a rá bí zott va gyon ba tar to zó tár sa sá gi port fo lió hu -
mán po li ti kai stra té gi á já nak ki dol go zá sa,

b) a va gyo ni kör be tar to zó tár sa sá gok tiszt ség vi se lõi és
ve ze tõi ja va dal ma zá si rend sze ré vel, szer zõ dé ses vi szo -
nya i nak ki ala kí tá sá val és a mun ka szer zõ dé si fel té te le i vel
kap cso la tos ja vas la tok ki ala kí tá sá nak irá nyí tá sa,

c) a va gyo ni kör be tar to zó tár sa sá gok tiszt ség vi se lõ i re,
ve ze tõ i re vo nat ko zó sze mé lyi ja vas la tok elõ ké szí té se.

(3) A Tár sa ság mun ka vál la ló i val kap cso la tos mun ka -
ügyi fel ada tai kü lö nö sen:

a) el ké szí ti az éves lét szám- és bér gaz dál ko dá si ter vet,
b) ki dol goz za és fej lesz ti a hu mán erõ for rás-gaz dál ko -

dás tárgy kö ré be tar to zó bel sõ sza bály za to kat, el vég zi a
Tár sa ság sze mély ügyi, mun ka ügyi dön té se i nek, in téz ke -

dé se i nek és ha tá ro za ta i nak elõ ké szí té sét, és vég re hajt ja
azo kat,

c) ja vas la tot tesz a Tár sa ság ja va dal ma zá si, ér de kelt sé -
gi rend sze ré re és mû köd te ti azt,

d) elõ ké szí ti, szer ve zi és in té zi a mun ka erõ-fej lesz tés -
sel kap cso la tos ok ta tá si és to vább kép zé si ügye ket,

e) el lát ja a sze mély ügyi ad mi niszt rá ci ós, mun ka jo gi,
va la mint az egyéb mun ka ügyi fel ada to kat, ve ze ti a mun ka -
ügyi nyil ván tar tást.

(4) A Tár sa ság mû kö dé sé hez szük sé ges biz ton sá gi fel -
té te lek meg te rem té sé vel kap cso la tos fel ada tai kü lö nö sen:

a) be szer zi, fe les le ges sé vá lás ese tén ér té ke sí ti a biz -
ton ság tech ni kai, tûz- és va gyon vé del mi, be lép te tõ esz kö -
zö ket,

b) a fo lya ma tos és biz ton sá gos mû kö dés ér de ké ben
biz to sít ja a szük sé ges inf ra struk tú rát, tár gyi esz kö zö ket, a
tel jes körû mû sza ki fel ügye le tet,

c) biz to sít ja a Tár sa ság szék há za, va la mint a Tár sa ság
sa ját va gyo ná ba tar to zó in gat lan õr zés-vé del mét,

d) el ké szí ti a tár sa ság tûz- és va gyon vé del mi sza bály -
za ta it, gon dos ko dik az ak tu a li zá lá suk ról és a kap cso ló dó
fel ada tok vég re haj tá sá ról,

e) kap cso la tot tart a rend vé del mi szer vek kel és ha tó sá -
gok kal, el lát ja a nem zet biz ton ság gal össze füg gõ fel ada to kat.

(5) A Tár sa ság mû kö dé sé hez szük sé ges tár gyi fel té te lek 
biz to sí tá sá val kap cso la tos fel ada tai kü lö nö sen:

a) el lát ja a Tár sa ság in gat la na i nak üze mel te té sé vel, kar -
ban tar tá sá val és a be ru há zá sok kal kap cso la tos fel ada to kat,

b) be szer zi a Tár sa ság mû kö dé sé hez szük sé ges kom -
mu ni ká ci ós és iro da tech ni kai esz kö zö ket, gép jár mû ve ket,
egyéb be ren de zé si tár gya kat, tár gyi esz kö zö ket, ve ze ti az
ezek kel kap cso la tos nyil ván tar tá so kat, el ké szí ti a vo nat -
ko zó sza bály za to kat,

c) a Tár sa ság mû kö dé sé hez szük sé ges egyéb szol gál ta -
tá sok te kin te té ben meg kö ti a szük sé ges szer zõ dé se ket,

d) el lát ja az irat ke ze lés sel kap cso la tos fel ada to kat, így
el lát ja a Tár sa ság köz pon ti ik ta tá si fel ada ta it, el ké szí ti az
irat ke ze lé si sza bály za tot, ke ze li a Tár sa ság hoz ér ke zõ mi -
nõ sí tett ügy ira to kat, el lát ja a bé lyeg zõ hasz ná lat tal kap cso -
la tos fel ada to kat,

e) ko or di nál ja, fel ügye li a szer ve ze ti egy sé gek nél in do -
kolt irat tá ro zá si fel ada tok vég re haj tá sát, fel ügye li az ira -
tok elekt ro ni kus ar chi vá lá si, va la mint irat tár-ke ze lé si (ren -
de zés, õr zés, be te kin tés, se lej te zés, le vél tár ba adás stb.) te -
vé keny sé gét és a szer zõ dé sek el kü lö ní tett tá ro lá sá val kap -
cso la tos fel ada to kat, fel ügye li az irat tár-ke ze lé si te vé -
keny sé get vég zõ tár sa sá got,

f) biz to sít ja a te rü le ti iro dák mû kö dé si fel té te le it.

(6) A tes tü le ti ülé sek – Ta nács ülé se, Ve ze tõi Értekez -
let – elõ ké szí té sé vel és le bo nyo lí tá sá val kap cso la tos fel -
ada tai kü lö nö sen:

a) biz to sít ja a tes tü le ti ülé sek meg tar tá sá hoz szük sé ges
tár gyi esz kö zö ket, és gon dos ko dik azok biz ton sá gos mû -
kö dõ ké pes sé gé rõl,
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b) gon dos ko dik a na pi ren den sze rep lõ dön tés-elõ ké szí -
tõ anya gok össze gyûj té sé rõl, sok szo ro sí tá sá ról, az ülé sek
részt ve võ i hez tör té nõ el jut ta tá sá ról,

c) biz to sít ja az ülé se ken a jegy zõ könyv nek mi nõ sü lõ
hang fel vé tel di gi tá lis rög zí té sét, a meg ho zott ha tá ro za tok
írás ba fog la lá sát, a Vtv. ren del ke zé sei sze rint a jegy zõ -
könyv el ké szí té sét,

d) nyil ván tart ja, ke ze li és õrzi a dön tés-elõ ké szí tõ do -
ku men tu mo kat, mû köd te ti a Do ku men tum tá rat.

(7) Le foly tat ja a fel adat kör ével össze füg gés ben szük sé -
ges köz be szer zé si és egyéb el já rá so kat.

(8) El lát ja a Tár sa ság ra bí zott va gyon nal kap cso la tos
kör nye zet vé del mi és kár el há rí tá si fel ada to kat.

(9) Vég zi a Tár sa ság mû kö dé sé vel kap cso la tos bel sõ
sza bá lyo zás el ké szí té sé nek és kar ban tar tá sá nak ko or di ná -
ci ó ját.

(10) El lát ja a va gyo ni kör be tar to zó tár sa sá gok tiszt ség -
vi se lõ i nek va gyon nyi lat ko zat-té te lé vel kap cso la tos, a Tár -
sa ság ra mint tu laj do no si jog gya kor ló ra há ru ló fel ada to kat.

Gazdasági igazgató

30.  §

(1) A gaz da sá gi igaz ga tó el lát ja a Tár sa ság sa ját és rá bí -
zott va gyo ná val kap cso la tos pénz ügyi és szám vi te li fel -
ada to kat, így kü lö nö sen:

a) ki dol goz za a Tár sa ság stra té gi ai, üz le ti – ide ért ve a
hu mán po li ti kai és ko or di ná ci ós igaz ga tó val együtt mû köd -
ve a sze mé lyi jel le gû költ sé gek és rá for dí tá sok ter vét is –,
va la mint pénz for gal mi ter vét, és ha vi-ne gyed éves gya ko -
ri ság gal el len õr zi azok tel je sü lé sét,

b) el lát ja a bér szám fej té si és a tár sa da lom biz to sí tás sal
kap cso la tos ügy in té zé si fel ada to kat,

c) el ké szí ti a Tár sa ság te vé keny sé gé rõl az éves szám vi -
te li be szá mo lót, év kö zi be szá mo lót, az üz le ti je len tést,

d) el len õr zi a Tár sa ság for rás al lo ká ci ós te vé keny sé gét,
e) meg szer ve zi a Tár sa ság port fo li ó já ba tar to zó rész vé -

nyek és ér ték pa pí rok õr zé sét, ke ze lé sét, kap cso la tot tart a
le tét ke ze lõ vel,

f) el ké szí ti a pénz ügyi és szám vi te li sza bály za to kat,
g) el ké szí ti és kar ban tart ja a Tár sa ság sa ját va gyo ná ba

tar to zó tár gyi esz kö zök lel tá ri nyil ván tar tá sát,
h) el lát ja a Tár sa ság te vé keny sé gé vel kap cso la tos

egyéb pénz ügyi és szám vi te li fel ada to kat.

(2) El lát ja a Tár sa ság ra bí zott va gyon nal kap cso la tos
be ru há zá si fel ada to kat a va gyon port fo li ó ért fe le lõs ve zér -
igaz ga tó-he lyet te sek ja vas la ta alap ján:

a) le foly tat ja a Tár sa ság ne vé ben a sa ját és a rá bí zott
va gyon nal össze füg gõ szük sé ges köz be szer zé si el já rá so -
kat,

b) biz to sít ja a be ru há zá sok meg fe le lõ ki vi te le zé sét.

4. Cím

Vezérigazgató-helyettesek

31.  §

(1) A Tár sa ság ra bí zott ál la mi va gyon ke ze lé sét vég zõ
szak te rü le te ket há rom ve zér igaz ga tó-he lyet tes irá nyít ja:

a) ag rár port fo li ó ért fe le lõs ve zér igaz ga tó-he lyet tes,
b) in gat lan va gyo nért fe le lõs ve zér igaz ga tó-he lyet tes,
c) tár sa sá gi port fo li ó ért fe le lõs ve zér igaz ga tó-he lyet tes.

(2) A ve zér igaz ga tó-he lyet te sek a szak te rü le tek irá nyí -
tá sa ke re té ben az aláb bi fel ada to kat lát ják el:

a) köz re mû köd nek a Tár sa ság ha té kony mû kö dé sé re
vo nat ko zó stra té gia ki ala kí tá sá ban, a szer ve zet és mû kö -
dés fej lesz té sé ben,

b) gon dos kod nak az irá nyí tá suk alatt álló szak te rü let
fel adat kö ré be tar to zó ügyek dön tés re elõ ké szí té sé rõl a
szak mai tá mo ga tó egy sé gek kel – je len SZMSZ-ben vagy
kü lön sza bály zat ban, uta sí tás ban elõ írt – együtt mû kö dés -
ben,

c) kép vi se lik (nem cég jo gi ér te lem ben) a Tár sa sá got az
irá nyí tá suk alá tar to zó te vé keny sé gek kö ré ben,

d) fe le lõ sek a Tár sa ság ra bí zott va gyon nal tör té nõ gaz -
dál ko dás vég re haj tá sá ért. Fel ada tuk meg szer vez ni az eh -
hez kap cso ló dó sza bá lyo zá si, szer ve zé si és vég re haj tá si
fel ada to kat. Az erre vo nat ko zó konk rét sza bá lyo zást ve -
zér igaz ga tói uta sí tás ban kell meg ha tá roz ni,

e) biz to sít ják a va gyon ka tasz ter nap ra kész sé gét, tel jes -
kö rû sé gét, meg bíz ha tó sá gát,

f) ki dol goz zák a va gyon hasz no sí tás sal, va gyon ér té ke -
sí tés sel kap cso la tos szer zõ dés min tá kat, sza bály za to kat a
jogi és va gyon hasz no sí tá si, va la mint az ér té ke sí té si igaz -
ga tó val együtt mû köd ve,

g) mun kál ta tói kér dé sek ben ja vas la tot tesz nek a ve zér -
igaz ga tó ré szé re, va la mint elõ ze tes vé le mé nye zé si jo got
gya ko rol nak az irá nyí tá suk alatt álló szer ve ze ti egy sé gek
ve ze tõ i vel kap cso la to san,

h) gon dos kod nak a Ta nács vagy a ve zér igaz ga tó ha tás -
kö ré be utalt dön té sek elõ ké szí té sé rõl és vég re haj tá sá ról,

i) dön te nek a ve zér igaz ga tó ál tal meg ha tá ro zott ha tás -
kör ben a szak mai irá nyí tá suk alá tar to zó ügyek ben,

j) kap cso la tot tar ta nak a hoz zá juk tar to zó szak mai te rü -
let mun ká ját érin tõ kül sõ szer vek kel,

k) a ve zér igaz ga tót a he lyet te sí té si rend nek meg fele -
lõen he lyet te sí tik.

Agrárportfolióért felelõs vezérigazgató-helyettes

32.  §

(1) Az ag rár port fo li ó ért fe le lõs ve zér igaz ga tó-he lyet tes
irá nyít ja és fel ügye li a Tár sa ság ra bí zott va gyon ba tar to zó
ter mõ föld del, me zõ- és er dõ gaz da sá gi te vé keny sé get foly -
ta tó gaz da sá gi tár sa sá gok kal, va la mint egyéb va gyon ele -
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mek kel  való gaz dál ko dást és egyéb fel ada to kat, va la mint
elõ ké szí ti – a föld bir tok-po li ti kai irány el vek ben és a Nem -
ze ti Vi dék fej lesz té si Terv ben meg fo gal ma zott cél ki tû zé -
sek re fi gye lem mel – a ter mõ föld-hasz no sí tás ra vo nat ko zó
éves ter vet.

(2) A Nem ze ti Föld alap ba tar to zó ter mõ föld va gyon vo -
nat ko zá sá ban az ér té ke sí té si és a jogi és va gyon hasz no sí -
tá si igaz ga tó val együtt mû kö dés ben ki dol goz za a va gyon -
ke ze lé si, -hasz no sí tá si, -ér té ke lé si sza bá lyo zá si el ve ket, a
ter mõ föld va gyon hasz no sí tá sa so rán gon dos ko dik a vo -
nat ko zó elõ írások al kal ma zá sá ról és el len õr zé sé rõl.

(3) Ki dol goz za a port fo li ót érin tõ sza bá lyo zá si és tá mo -
ga tá si rend szert – az ér té ke sí té si és a jogi és va gyon hasz -
no sí tá si igaz ga tó val együtt mû kö dés ben –, va la mint a port -
fo lió stra té gi ai kon cep ci ó ját.

(4) Ál lás pon tot ala kít ki a ter mõ föld re, a Nem ze ti Föld -
alap ra, a föld bir tok-po li ti kai irány el vek re vo nat ko zó sza -
bá lyok vál toz ta tá sá ra irá nyu ló ja vas la tok ra. En nek ke re té -
ben kap cso la tot tart a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si 
Mi nisz té ri um mal.

(5) Kap cso la tot tart a Nem ze ti Föld alap El len õr zõ Bi -
zott ság gal.

(6) Irá nyít ja a port fo li ó ba tar to zó va gyon – a föld bir -
tok-po li ti kai irány el vek kel össz hang ban lévõ – ke ze lé sé -
vel és ér té ke sí té sé vel kap cso la tos fel ada to kat, így kü lö nö -
sen:

a) a Nem ze ti Föld alap ba tar to zó er dõ ál lo mánnyal
össze füg gõ ha tó sá gi ha tá ro za tok kal kap cso la tos in téz ke -
dé se ket, fel leb be zé se ket,

b) a ter mõ föld del és te rü let igé nyek kel kap cso la tos
ügye ket,

c) a ter mõ föld-élet já ra dék kal kap cso la tos fel ada to kat,
d) a va dá sza ti jog hasz no sí tás sal kap cso la tos fel ada to -

kat,
e) az irá nyí tá sa alá tar to zó port fo lió ren del te tés sze rû

ke ze lé sé vel, hasz no sí tá sá val, el ide ge ní té sé vel kap cso la tos 
fel ada to kat a jogi és va gyon hasz no sí tá si igaz ga tó val, va la -
mint az ér té ke sí té si igaz ga tó val együtt mû kö dés ben, kü lö -
nö sen az aláb bi te rü le te ken:

1. va gyon ke ze lé si szer zõ dé sek elõ ké szí té se és ke ze -
lé se,

2. pá lyá za ti el já rá sok le bo nyo lí tá sa,
3. ha szon bér le ti ügyek el lá tá sa,
4. a Tár sa ság ra bí zott port fo li ó ba tar to zó va gyon ele -

mek tu laj don ba adá sa,
5. a me zõ- és er dõ gaz da sá gi te vé keny sé get foly ta tó

tár sa sá gok va gyon ke ze lé se, az ér té ke sí té si igaz ga -
tó val együtt mû kö dés ben a tár sa sá gok ér té ke sí té sé -
nek elõ ké szí té se és le bo nyo lí tá sa.

(7) A ve zér igaz ga tó-he lyet test fel ada tai el lá tá sá ban há -
rom ügy ve ze tõ igaz ga tó se gí ti:

a) Nem ze ti Föld ala pért fe le lõs ügy ve ze tõ igaz ga tó,
b) ag rár gaz da sá gi ügy ve ze tõ igaz ga tó,
c) er dõ gaz da sá gi ügy ve ze tõ igaz ga tó.

(8) Az ag rár port fo li ó ért fe le lõs ve zér igaz ga tó-he lyet tes
irá nyít ja a Tár sa ság te rü le ti iro dá i nak az ag rár port fo li ó val
kap cso la tos fel ada ta i nak el lá tá sát, így kü lö nö sen:

a) a föld hasz no sí tá si en ge dé lyek ki adá sát,

b) a bir tok hasz no sí tá si bi zott sá gok mû kö dé sé nek ko or -
di ná lá sát,

c) a tu laj do no si hoz zá já ru lás sal és szol gal mi jogi meg -
ál la po dá sok kal kap cso la tos fel ada tok el lá tá sát,

d) az élet já ra dé ki pá lyá za tok hoz kap cso ló dó fel ada tok
el lá tá sát,

e) az in gye nes tu laj don ba, il let ve va gyon ke ze lés be
adás sal kap cso la tos elõ ké szí té si, elõ ter jesz tési, szer zõ dés -
kö té si fel ada to kat az ér té ke sí té si igaz ga tó val együtt mû kö -
dés ben.

Ingatlanvagyonért felelõs vezérigazgató-helyettes

33.  §

(1) Az in gat lan va gyo nért fe le lõs ve zér igaz ga tó-he lyet -
tes irá nyít ja a – 32.  § alá nem tar to zó – ál la mi tu laj do nú in -
gat lan va gyon nal és egyéb ál la mi va gyon ele mek kel tör té -
nõ gaz dál ko dás sal kap cso la tos fel ada tok el lá tá sát.

(2) Irá nyít ja az ál la mi költ ség ve té si szer vek el he lye zé -
sé vel és egyéb ál la mi va gyon ele mek kel kap cso la tos fel -
ada to kat, így kü lö nö sen:

a) nyil ván tart ja a köz pon ti költ ség ve té si szer vek el he -
lye zé si igé nye it,

b) gon dos ko dik az el lá tan dó ál la mi fel adat, az ah hoz
ren delt lét szám és a Vtv. alap ján a köz pon ti költ ség ve té si
szer vek el he lye zé sé rõl, bé relt in gat lan ese tén bér le ti szer -
zõ dés meg kö té sé rõl,

c) az ér té ke sí té si és a jogi és va gyon hasz no sí tá si igaz -
ga tók kal együtt mû kö dés ben el lát ja a va gyon port fo lió va -
gyon ke ze lés be adá sá val kap cso la tos fel ada to kat, vég zi a
va gyon át cso por to sí tá sok kal kap cso la tos fel ada to kat, a fe -
les le ges sé vált va gyon ele mek ér té ke sí té sét,

d) el lát ja a köz pon ti költ ség ve té si szer vek va gyon ke ze -
lé sé ben levõ va gyon ele mek kel kap cso la tos fel ada to kat a
jogi és va gyon hasz no sí tá si igaz ga tó val együtt mû kö dés -
ben,

e) el lát ja a va gyo ni ér té kû jo gok kal, az in gó sá gok kal, a
do log mód já ra hasz no sít ha tó ter mé sze ti erõ vel, va la mint
ki e mel ten a köz gyûj te mé nyek kel kap cso la tos fel ada to kat.

(3) Az ál la mi tu laj don ban álló – ter mõ föld nek nem mi -
nõ sü lõ – in gat la no kat érin tõ ügyek ben gon dos ko dik az in -
gat lan ren de zé si fel ada tok el lá tá sá ról, így kü lö nö sen:

a) ki ad ja a szük sé ges tu laj do no si hoz zá já ru lá so kat az
in gat lan-nyil ván tar tást érin tõ vál to zá sok ren de zé sé hez, in -
gat lan-nyil ván tar tá si be jegy zés hez és más ha tó sá gi el já -
rás hoz,

b) el lát ja a tár sas há zak kal kap cso la tos tu laj do no si fel -
ada to kat,
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c) vég zi a kö zös sé gi köz le ke dé si inf ra struk tú rát ke ze lõ
gaz da sá gi tár sa sá gok va gyon ke ze lé sé ben levõ va gyon ele -
mek kel kap cso la tos fel ada to kat a jogi és va gyon hasz no sí -
tá si igaz ga tó val együtt mû kö dés ben.

(4) El lát ja az ál la mi tu laj don ban álló – ál la mi fel adat és
a kö zös sé gi inf ra struk tú ra el lá tá sá hoz nem szük sé ges – in -
gat lan va gyon va gyon ke ze lé si és -hasz no sí tá si fel ada ta it,
így kü lö nö sen:

a) az ál la mi va gyon passzív gya ra po dá sá val kap cso la -
tos fel ada to kat,

b) az egy há zak, et ni kai ki sebb sé gek, pár tok és tár sa dal -
mi szer ve ze tek in gat lan ügye i vel kap cso la tos fel ada to kat a 
jogi és va gyon hasz no sí tá si igaz ga tó val együtt mû kö dés -
ben,

c) az in gye nes tu laj don ba adás sal kap cso la tos elõ ké szí -
té si, elõ ter jesz tési, szer zõ dés kö té si fel ada to kat az ér té ke sí -
té si igaz ga tó val együtt mû kö dés ben,

d) a va gyon port fo lió va gyon ke ze lé sét, il let ve va gyon -
ke ze lés be adá sát, a va gyon át cso por to sí tá sok kal kap cso la -
tos fel ada to kat, va la mint a fe les le ges sé vált va gyon ele mek 
ér té ke sí té sét az ér té ke sí té si és a jogi és va gyon hasz no sí tá si 
igaz ga tó val együtt mû kö dés ben,

e) a bá nyá sza ti ügyek in té zé sét.

(5) Az in gat lan va gyo nért fe le lõs ve zér igaz ga tó-he lyet -
test a fen ti ek ben meg ha tá ro zott fel ada tok el lá tá sá ban há -
rom ügy ve ze tõ igaz ga tó se gí ti:

a) köz pon ti költ ség ve té si szer vek el he lye zé sé ért fe le -
lõs ügy ve ze tõ igaz ga tó,

b) tu laj do no si ügye kért fe le lõs ügy ve ze tõ igaz ga tó,
c) va gyon ke ze lé sért és va gyon gaz dál ko dá sért fe le lõs

ügy ve ze tõ igaz ga tó.

(6) Az in gat lan va gyo nért fe le lõs ve zér igaz ga tó-he lyet -
tes irá nyít ja a Tár sa ság te rü le ti iro dá i nak az in gat lan va -
gyon nal kap cso la tos fel ada ta it, így kü lö nö sen:

a) az ér té ke sí té si és va gyon hasz no sí tá si pá lyá za tok kal
kap cso la tos fel ada to kat,

b) va gyon ke ze lé si és hasz no sí tá si fel ada to kat,
c) in gye nes tu laj don ba adás elõ ké szí té sét,
d) ál la mi örök lés sel kap cso la tos fel ada to kat,
e) in gat lan ren de zé si és nyil ván tar tá si fel ada to kat,
f) be ru há zá si, fenn tar tá si fel ada to kat,
g) az elõ ze tes és vég le ges tu laj do no si jog nyi lat ko za -

tok kal kap cso la tos fel ada tok elõ ké szí té sét, il let ve vég re -
haj tá sát.

Társasági portfolióért felelõs vezérigazgató-helyettes

34.  §

(1) A tár sa sá gi port fo li ó ért fe le lõs vezérigazgató -
helyettes irá nyít ja a Tár sa ság ra bí zott va gyon ba tar to zó – a 
32.  § alá nem tar to zó – tár sa sá gi ré sze se dé sek kel kap cso la -
tos gaz dál ko dá si fel ada to kat, így kü lö nö sen:

a) a tár sa sá gi port fo li ó ra vo nat ko zó stra té gi ai ter vek el -
ké szí té sét, elõ ter jesz tését, meg valósítását és nyo mon kö -
ve té sét,

b) a Tár sa ság ra bí zott va gyon ba tar to zó tár sa sá gok va -
gyon ke ze lé sé vel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sát a jogi és
va gyon hasz no sí tá si igaz ga tó val együtt mû kö dés ben,

c) a tár sa sá gok gaz dál ko dá sá nak fi gye lem mel kí sé ré -
sét, eset le ges pénz ügyi tá mo ga tá sá nak elõ ké szí té sét,

d) ja vas lat elõ ter jesz tését a Tár sa ság ra bí zott port fo lió
vo nat ko zá sá ban az ér té ke sí ten dõ va gyon rész nagy sá gá ra,
az ér té ke sí tés mód já ra, zárt kö rû ver se nyez te tés ese tén a
meg hí van dó be fek te tõk kö ré re, a tranz ak ció üte me zé sé re,
a fi ze té si fel té te lek re és az el bí rá lás szem pont ja i ra,

e) az ér té ke sí té si igaz ga tó val együtt mû kö dés ben az ér -
té ke sí ten dõ va gyon rész ér té ke sí té sé vel kap cso la tos fel -
ada tok el lá tá sát,

f) a vég el szá mo lás ra ke rü lõ tár sa sá gok ese té ben a vég -
el szá mo lás meg in dí tá sá hoz szük sé ges dön té sek meg ho za -
ta lá nak elõ ké szí té sét, szük sé ges tu laj do no si dön té sek elõ -
ké szí té sét, a vég el szá mo lá si fo lya mat el len õr zé sét, be szá -
mol ta tást, fel szá mo lás alatt álló cé gek fi gye lé sét, a Tár sa -
ság kö ve te lé se i nek ha tár idõ ben tör té nõ be je len té sét, a hi -
te le zõi po zí ci ó ból adó dó jo gok ér vé nye sí té sét,

g) a csõd fi gye lõ rend szer mû köd te té sét,
h) a kár pót lá si je gyek kel kap cso la tos fel ada tok ellá -

tását,
i) az in gye nes tu laj don ba adás sal kap cso la tos elõ ké szí -

té si, elõ ter jesz tési, szer zõ dés kö té si fel ada to kat az ér té ke sí -
té si igaz ga tó val együtt mû kö dés ben.

(2) A ve zér igaz ga tó-he lyet test a fen ti ek ben meghatá -
rozott fel ada tok el lá tá sá ban há rom ügy ve ze tõ igaz ga tó
 segíti.

A Társaság területi szervezeti egységei

35.  §

(1) A Tár sa ság te rü le ti szer ve ze ti egy sé gei a te rü le ti iro -
dák, ame lyek a ag rár port fo li ó ért és az in gat lan va gyo nért
fe le lõs ve zér igaz ga tó-he lyet te sek szak mai irá nyí tá sa alatt
áll nak.

(2) A Tár sa ság te rü le ti szer ve ze ti egy sé gei a Tár sa ság
bel sõ sza bály za ta i nak meg fele lõen a ha tás kö rük be és ille -
té kességi kö rük be tar to zó te rü le ten vég zik a kö vet ke zõ
fel ada to kat:

a) va gyon ke ze lés és -hasz no sí tás,
b) az ér té ke sí té si és va gyon hasz no sí tá si pá lyá za ti el já -

rá sok le bo nyo lí tá sa,
c) ér té ke sí té si el já rá sok elõ ké szí té se, ide ért ve az egy -

össze gû kész pénz fi ze tés el le né ben tör té nõ ter mõ föld vá -
sár lá so kat is,

d) in gye nes tu laj don ba adás elõ ké szí té se,
e) az ál la mi örök lés sel kap cso la tos fel ada tok,
f) in gat lan ren de zé si és nyil ván tar tá si fel ada tok,
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g) köz re mû kö dés be ru há zá si és fenn tar tá si fel ada tok -
ban,

h) köz re mû kö dés a pénz ügyi és szám vi te li fel ada tok el -
lá tá sá ban,

i) a he lyi bir tok hasz no sí tá si bi zott sá gok meg szer ve zé -
se, azok kal  való kap cso lat tar tás,

j) a föld- és in gat lan árak és föld bér le ti árak fi gye lem -
mel kí sé ré se,

k) az ér ték becs lõk kel  való kap cso lat tar tás, szak mai
mun ká juk se gí té se,

l) az ide ig le nes hasz no sí tá si en ge dé lyek kel kap cso la tos 
el já rás elõ ké szí té se és le foly ta tá sa,

m) az elõ ze tes és vég le ges tu laj do no si jog nyi lat ko za -
tok kal kap cso la tos fel ada tok,

n) az ügy fe lek ré szé re tá jé koz ta tás meg adá sa.

VI. Fejezet

A TÁRSASÁG MÛKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Képviselet és cégjegyzés

36.  § 

(1) A Tár sa ság kép vi se le te, a cég jegy zés ak ként tör té -
nik, hogy a Tár sa ság elõ írt, elõ nyo mott vagy nyom ta tott
neve (cég ne ve vagy rö vi dí tett neve) fölé a cég jegy zés re jo -
go sult sze mé lyek a ne vü ket a köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett
for má ban ír ják alá (alá írá si cím pél dány). A cé get jegy zõ
sze mély ne vét le he tõ ség sze rint nyom ta tott for má ban is fel 
kell tün tet ni.

(2) A cég jegy zés re jo go sul tak kö rét a Tár sa ság ala pí tó
ok ira ta ál la pít ja meg. A Tár sa ság kép vi se le té re fel jo go sí -
tott mun ka vál la ló kat – a két sze mély ál tal együt te sen  való
cég jegy zés re – a Ta nács je lö li ki.

(3) A Tár sa ság írás be li kép vi se le té vel kap cso la tos to -
váb bi ren del ke zé se ket a Tár sa ság Írás be li Kép vi se le ti Sza -
bály za ta tar tal maz za.

A helyettesítés rendje

37.  §

(1) A ve zér igaz ga tót tá vol lé te ese tén az agrárportfo -
lióért fe le lõs ve zér igaz ga tó-he lyet tes he lyet te sí ti a ve zér -
igaz ga tó ál tal ki je lölt jog kör rel.

(2) Az ag rár port fo li ó ért fe le lõs ve zér igaz ga tó-he lyet tes
aka dá lyoz ta tá sa ese tén a ve zér igaz ga tót az ál ta la ki je lölt
ve zér igaz ga tó-he lyet tes he lyet te sí ti a ki je lö lés ben meg ha -
tá ro zott tar ta lom mal.

38.  §

A ve zér igaz ga tó-he lyet tes, a szer ve ze ti egy sé gek ve ze -
tõi, va la mint a te rü le ti iro dák ve ze tõi aka dá lyoz ta tá suk
vagy tá vol lé tük ese tén kö te le sek he lyet te sí té sük rõl in téz -
ked ni. Az in téz ke dés meg té te lé ben  való aka dá lyoz ta tá sa
ese tén he lyet te sí té sé rõl a fe let tes ve ze tõ ren del ke zik. Más
mun ka vál la lók he lyet te sí té sé rõl a köz vet len fe let tes ve ze -
tõ ren del ke zik.

Koordinációs alapelv

39.  §

(1) A Tár sa ság ve zér igaz ga tó-he lyet te se i nek mun ká ját
szak ma i lag tá mo ga tó igaz ga tók, va la mint a Tár sa ság mû -
kö dé sét tá mo ga tó igaz ga tók fel ada ta i kat az érin tett ve zér -
igaz ga tó-he lyet te sek kel együtt mû kö dés ben kö te le sek el -
lát ni.

(2) A je len SZMSZ-ben fel nem so rolt, de ha son ló jel le -
gû, il let ve kap cso ló dó fel ada tok szer ve ze ti egy sé gek kö -
zöt ti meg osz tá sá ról – vita ese tén – az érin tett szer ve ze ti
egy sé gek kö zös fe let tes ve ze tõ je dönt.

A munkavállalók alkalmazására és munkavégzésükre
vonatkozó szabályok

40.  §

(1) A Tár sa ság mun ka vál la ló ja az a sze mély le het, aki a
fel ada tok el lá tá sá hoz ma gas szin tû el mé le ti tu dás sal, va la -
mint meg fe le lõ szak mai ta pasz ta lat tal ren del ke zik.

(2) A Tár sa ság mun ka vál la lói mun ka vég zé sük so rán
min den kor az ál ta lá ban el vár ha tó gon dos ság gal és szak ér -
te lem mel, a Tár sa ság ér de ke i nek figye lembe véte lével, a
ha tá lyos jog sza bá lyok, a Tár sa ság ha tá lyos bel sõ sza bály -
za ta i ban fog lal tak és ve ze tõ jük uta sí tá sa sze rint kö te le sek
el jár ni.

Titoktartási kötelezettség

41.  §

(1) A Ta nács, az El len õr zõ Bi zott ság, az NFA El len õr zõ 
Bi zott ság tag jai, a Tár sa ság mun ka vál la lói, to váb bá a Tár -
sa ság meg bí zá sa alap ján el já ró ter mé sze tes és jogi sze mé -
lyek, és a Tár sa ság gal szer zõ dé ses kap cso lat ban álló vál -
lal ko zók kö te le sek a Tár sa ság mû kö dé sé vel kap cso lat ban
tu do má suk ra ju tott üz le ti tit kot meg õriz ni. A szer zõ dés ben 
a ti tok tar tá si kö te le zett ség rõl ren del kez ni kell.

(2) A Ta nács, az El len õr zõ Bi zott ság, az NFA El len õr zõ 
Bi zott ság tag jai, a Tár sa ság mun ka vál la lói, to váb bá a
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 Társaság meg bí zá sa alap ján el já ró ter mé sze tes és jogi sze -
mé lyek, és a Tár sa ság gal szer zõ dé ses kap cso lat ban álló
vál lal ko zók a mun ka kö rük ben vagy an nak ré vén bir to kuk -
ba ju tott – a Tár sa ság mû kö dé sé vel kap cso la tos – in for má -
ci ót ren del te tés sze rû en hasz nál hat ják fel, és nem ad hat ják
át vagy te he tik hoz zá fér he tõ vé il le ték te len sze mély szá -
má ra.

Külsõ információszolgáltatás általános szabályai

42.  §

(1) Köz ér dek bõl nyil vá nos min den, az ál la mi va gyon -
nal  való gaz dál ko dás ra és az az zal  való ren del ke zés re vo -
nat ko zó, köz ér de kû adat nak nem mi nõ sü lõ adat. Kü lön
tör vény az adat meg is mer he tõ sé gét kor lá toz hat ja.

(2) A Tár sa ság in for má ció szol gál ta tá sá nak cél ja, hogy
az ered mé nye sebb és ha té ko nyabb va gyon gaz dál ko dás
elõ se gí té se és tá mo ga tá sa ér de ké ben tá jé koz ta tást nyújt -
son a nem ze ti va gyon stra té gi á ról, az ál la mi va gyon nal
 való gaz dál ko dás cél ja i ról, a va gyon gaz dál ko dá si te vé -
keny sé gek rõl, és biz to sít sa a va gyon ér té ke sí té sé vel és
hasz no sí tá sá val össze füg gõ egyes konk rét tá jé koz ta tá si és
ügy fél kap cso la ti fel ada tok ma gas szín vo na lú el lá tá sát az
in for má ci ó hoz  való hoz zá fé rés esély egyen lõ sé gé nek biz -
to sí tá sa mel lett.

(3) A saj tót és a nyil vá nos ság egyéb fó ru ma it a Ta nács
te vé keny sé gé rõl és ha tá ro za ta i ról a Ta nács el nö ke, il let ve
– a Ta nács el nö ké nek fel ha tal ma zá sa vagy a Ta nács ha tá -
ro za ta alap ján – a Ta nács más tag ja és a ve zér igaz ga tó tá jé -
koz tat ja. Ha tá ro za ta i ról a Ta nács kü lön dön tés alap ján saj -
tó köz le ményt bo csát ki.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tá son túli in for má -
ció szol gál ta tás a nyil vá nos ság és a saj tó ré szé re a Kom mu -
ni ká ci ós Iro da fel ada ta.

(5) A kül sõ in for má ció szol gál ta tás rend jét ve zér igaz ga -
tói uta sí tás sza bá lyoz za.

(6) A Tár sa ság az ér té ke sí tés re és va gyon hasz no sí tás ra
vo nat ko zó in for má ci ók biz to sí tá sa cél já ból ügy fél szol gá -
la tot mû köd tet, amely nek el lá tá sá ról a Kom mu ni ká ci ós
Iro da és a Tár sa ság te rü le ti iro dái gon dos kod nak.

A Társaság mûködésére vonatkozó szabályzatok

43.  §

(1) A Tár sa ság Vtv. 6.  § (2) be kez dés p) pont já ban fel -
so rolt sza bály za ta i nak el fo ga dá sá ról a ve zér igaz ga tó elõ -
ter jesz tése alap ján a Ta nács dönt.

(2) A Tár sa ság te vé keny sé gét sza bá lyo zó rész le tes sza -
bá lyo kat – a Vtv. ál tal a Ta nács ha tás kö ré be utalt sza bály -

za tok ki vé te lé vel – a ve zér igaz ga tó uta sí tás for má já ban ál -
la pít ja meg.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

44.  §

A je len sza bály zat a rész vény esi jo gok gya kor ló já nak
jó vá ha gyá sá val lép ha tály ba, ren del ke zé se it a jog elõd
szer ve ze tek tõl át vett, fo lya mat ban lévõ ügyek ben is al kal -
maz ni kell.

Prof. dr. Nagy Já nos s. k.,
a Ta nács el nö ke

Zá ra dék

1. Je len Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot a Nem -
ze ti Va gyon gaz dál ko dá si Ta nács a 92/2007. (XI. 21.) szá -
mú ha tá ro za tá val el fo gad ta.

2. Je len Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tot a Rész -
vény esi Jo gok Gya kor ló ja a Vtv. 21.  § (4) be kez dé sé ben
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján 2007. no vem ber 28. nap ján
jó vá hagy ta.

Pályázati  felhívás
a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe

tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak
szervezésére történõ jogosultság elnyerésére

A Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um a szak kép zés -
rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény 13.  §-ának (1) be kez -
dé se, va la mint a szak mai vizs ga szer ve zé sé re való jo go -
sult ság fel té te le i rõl  szóló 34/2003. (XII. 21.) OM ren de let
alap ján pá lyá za tot hir det szak kép zést foly ta tó jogi sze mé -
lyi ség gel ren del ke zõ in téz mé nyek, egyé ni vál lal ko zók ré -
szé re. A pá lyá zat cél ja szak mai vizs ga szer ve zé sé re való
jo go sult ság el nye ré se.

Pá lyá za tot ad hat be:

Az a szak kép zést foly ta tó in téz mény, amely
a) jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zik vagy egyé ni vál lal -

ko zó,
b) sze re pel a fel nõtt kép zés rõl  szóló 2001. évi CI. tör -

vény (a továb biak ban: Fktv.) 8.  §-ában meg ha tá ro zott fel -
nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek nyil ván tar tá sá ban, és
nyil ván tar tás ba vé te le óta leg alább 2 év el telt. A szo ci á lis
szol gál ta tá sok szak ma cso port hoz tar to zó szak ké pe sí té sek
vo nat ko zá sá ban a pá lyá zat ban meg je lölt szak ké pe sí -
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tés(ek) te rü le tén leg alább két év kép zés szer ve zé si gya kor -
lat tal is ren del ke zik,

c) ele get tett – a jog sza bály ban elõ írt mó don, a nyil ván -
tar tás ba vé tel tõl szá mít va két éven ként – a te vé keny sé gé rõl 
 szóló be szá mo lá si kö te le zett sé gé nek,

d) nincs az ille té kes adó- és vám ha tó ság ál tal nyil ván -
tar tott, le járt köz tar to zá sa,

e) nem áll csõd-, vég el szá mo lá si, il let ve fel szá mo lá si
el já rás alatt,

f) az Fktv. sze rint akk re di tált.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell (ki töl té si út mu ta tó
alap ján):

a) az 1/2006. (II. 17.) OM ren de let tel ki hir de tett Or szá -
gos Kép zé si Jegy zék sze rint azon szak ké pe sí té sek meg ne -
ve zé sét és OKJ azo no sí tó szá mát, ame lyek re a vizs ga szer -
ve zé si jo got meg kí ván ja sze rez ni,

b) azon – a 97/2005. (XII. 25.) OGY ha tá ro zat ban meg -
ha tá ro zott – ter ve zé si sta tisz ti kai ré gió meg ne ve zé sét,
amely ben a vizs ga szer ve zé si te vé keny sé get el kí ván ja
 látni,

c) szak kép zés sel kap cso la tos te vé keny sé ge ada to kon
ala pu ló be mu ta tá sát, va la mint azt, hogy te vé keny sé gé ben
mi lyen arányt kép vi sel a szak kép zés,

d) szak mai vizs ga szer ve zé si te vé keny sé gé nek ér de mi
ada to kat tar tal ma zó be mu ta tá sát, il let ve akik ko ráb ban
nem ren del kez tek vizs gáz ta tá si jog gal, az er rõl  szóló nyi -
lat ko za tot,

e) az al kal ma zott mi nõ ség irá nyí tá si rend szer be mu ta tá -
sát, kü lö nös te kin tet tel a vizs ga szer ve zé si te vé keny ség re
vo nat ko zó mi nõ ség irá nyí tá si fo lya ma tok ra,

f) a szak mai vizs ga szer ve zé sét vég zõ egy ség be mu ta -
tá sát (a szer ve zet ben el fog lalt he lyét, irá nyí tá sát, az e cél ra 
ren del ke zés re álló sze mé lyi, tár gyi kü lö nös te kin tet tel az
ügy ke ze lé si és ti tok tar tá si sza bá lyok be tar tá sát biz to sí tó
fel té te le ket, a szak mai vizs ga szer ve zé sé ért köz vet le nül
fe le lõs sze mé lyek is ko lai és szak mai vég zett sé gé nek,
szak mai gya kor la tá nak, be töl tött mun ka kö ré nek is mer te -
té sét),

g) a vizs ga te vé keny sé gek le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges
tár gyi fel té te lek biz to sí tá sá nak mód ját és rész le tes be mu -
ta tá sát,

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

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell (ki töl té si út mu ta tó alap -
ján):

i) a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 2006. évi IV. tör vény 
ha tá lya alá tar to zó pá lyá zók ese té ben (ide ért ve a köz hasz -
nú tár sa sá got is) az ille té kes cég bí ró ság ál tal ki bo csá tott, a
pá lyá zat ki írá sát meg elõ zõ 30 nap nál nem ré geb bi cég ki -
vo na tot, egyéb pá lyá zók ese té ben – a fel sõ ok ta tás ról  szóló
2005. évi CXXXIX. tör vény 1. szá mú mel lék le té ben ne ve -

sí tett fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ki vé te lé vel – a pá lyá zó
egy sé ges szer ke zet be fog lalt, ha tá lyos lé te sí tõ ok ira tá nak
(ala pí tó ok ira tá nak, alap sza bá lyá nak) fenn tar tó ál tal hi te -
le sí tett má so la tát, egyé ni vál lal ko zó ese tén a vál lal ko zói
iga zol vány hi te les má so la tát és a nyil ván tar tá suk ra ille té -
kes ön kor mány zat 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lá sát ar ról,
hogy a vál lal ko zó a nyil ván tar tá suk ban sze re pel,

j) az Fktv. 8.  §-ának (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, a 
nyil ván tar tás ba vé tel té nyét iga zo ló ta nú sít vány vagy iga -
zo lás má so la tát,

k) a nyil ván tar tást ve ze tõ Iga zo lá sát ar ról, hogy a pá -
lyá zó az Fktv. 9.  § (5) be kez dé se sze rint a két éves te vé -
keny sé gé rõl  szóló be szá mo lót be nyúj tot ta,

l) an nak iga zo lá sát, hogy a szak mai vizs ga vizs ga te vé -
keny sé ge i nek le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges tár gyi fel té te lek 
ren del ke zés re áll nak,

m) gaz da sá gi tár sa ság és egyé ni vál lal ko zó ese tén a te -
rü le ti leg ille té kes gaz da sá gi ka ma ra, ille tõ leg – ahol a
szak ké pe sí tés nem tar to zik gaz da sá gi ka ma ra ille té -
kességébe – a szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör -
vény (a továb biak ban: Szt.) 14.  § (2) be kez dé sé ben fog lal -
tak sze rint a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ki je lölt 
szak mai szer ve zet m) mel lék let sze rin ti iga zo lá sát, hogy az 
in ter ak tív vagy gya kor la ti vizs ga te vé keny sé gek le bo nyo -
lí tá sá hoz szük sé ges, ren del ke zés re álló tár gyi fel té te lek a
jog sza bá lyi elõ írásoknak meg fe le lõ mi nõ sé gû ek,

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

o) amennyi ben a pá lyá zó a csõd el já rás ról, a fel szá mo -
lá si el já rás ról és a vég el szá mo lás ról  szóló 1991. évi
IL. tör vény ha tá lya alá tar to zó szer ve zet, arra vo nat ko zó
nyi lat ko za tát, hogy nem fo lyik el le ne csõd-, fel szá mo lá si
vagy vég el szá mo lá si el já rás,

p) a FAT-akk re di tá ci ós ta nú sít vány má so la tát, va la -
mint

q) a ren de let ben elõ írt ré gi ón kén ti 26 ezer Ft bí rá la ti díj 
be fi ze té sé rõl  szóló iga zo lást.

A pá lyá zat hoz csa tol ha tó do ku men tu mok:

a) a kép zé si és vizs ga szer ve zé si te vé keny ség gel kap -
cso la tos re fe ren ci ák,

b) a vizs ga szer ve zés le bo nyo lí tá sá ért fe le lõs ve ze tõ
EU  i rá nyel vek nek meg fe le lõ szer ke ze tû szak mai ön élet -
raj za (az NSZFI hon lap já ról le tölt he tõ).

A pá lyá zat be nyúj tá sá val össze füg gõ egyéb tud ni va lók

A pá lyá zat ki zá ró lag a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt -
kép zé si In té zet (NSZFI) hon lap já ról (www.nive.hu In ter -
net-cí men, a „Vizs ga szer ve zõi pá lyá za tok” me nü pont
alatt) le tölt he tõ „Pá lyá za ti do ku men tá ció” for má tu má ban
fo gad ha tó el. A pá lyá za tot az ugyan itt le tölt he tõ ki töl té si
út mu ta tó sze rint kell el ké szí te ni.

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

A pá lyá zó csak olyan – a szo ci á lis és mun ka ügyi mi -
nisz ter ha tás kö ré be tar to zó – OKJ-s szak ké pe sí té sek vo -
nat ko zá sá ban nyújt hat be vizs ga szer ve zé si jog meg szer zé -
sé re irá nyu ló pá lyá za tot, ame lyek kép zé sé re a nyil ván tar -
tá si ta nú sít vány alap ján jo go sult.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá ra a szo ci á lis és mun ka ügyi mi -
nisz ter a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si Ta nács, a
Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra, a Nem ze ti Szak kép -
zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet, a Ma gyar Szak kép zé si Tár -
sa ság, a Fel nõtt kép zõk Szö vet sé ge és a Szo ci á lis és Mun -
ka ügyi Mi nisz té ri um kép vi se lõ i bõl bí rá ló bi zott sá got hoz
lét re és gon dos ko dik an nak mû köd te té sé rõl.

A szak mai vizs ga szer ve zé sé re tör té nõ jo go sult ság el -
nye ré sé re be nyúj tott pá lyá za tok el bí rá lá sa az 1. és 2. mel -
lék let alap ján tör té nik. (1. mel lék let; 2. mel lék let doc.
 formátumban le tölt he tõ az NSZFI hon lap já ról a
www.nive.hu cí men.)

A pá lyá za tok ban va lót lan ada tok, in for má ci ók köz lé se
meg té vesz tés nek mi nõ sül és au to ma ti kus ki zá rást ered mé -
nyez.

A pá lyá za ti ki írás ban elõ írt do ku men tu mok te kin te té -
ben hi ány pót lás ra a fel szó lí tást köve tõen 7 na pig van le he -
tõ ség.

A be nyúj tott pá lyá zat for mai okok ból el uta sí tás ra ke rül, 
amennyi ben a „for mai kö ve tel mé nyek” kö zül bár me lyik re
„nem” vagy „nincs” a vá lasz.

A for mai kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ pá lyá zók kö zül
azok nyer nek vizs ga szer ve zé si jo go sult sá got, ame lyek a
2. mel lék let sze rin ti ér té ke lés ben leg alább 75 pon tot el ér -
nek.

A pá lyá za ton nyer tes szak mai vizs ga szer ve zõ jé nek a
fel ada ta it a szak mai vizs gáz ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról és
el já rá si rend jé rõl  szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM ren de let
ha tá roz za meg.

Kap cso lat fel vé tel

A pá lyá zat tal kap cso lat ban in for má ció kér he tõ az
NSZFI Ko or di ná ci ós és kont roll ing iro dá tól a kap osz -
tas.ni ko let ta@nive.hu, il let ve a kan da la.ju dit@nive.hu cí -
men.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je a Ma gyar Köz -
löny ben tör té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott 60 nap.

A pá lyá zat tal el nyer he tõ vizs ga szer ve zé si jo go sult ság
2008. jú li us 1-jé tõl 2012. jú ni us 30-ig ér vé nyes.

A pá lyá za to kat pa pír ala pon, pá lyá zott ré gi ón ként 3 pél -
dány ban – ami bõl leg alább egy pél dá nyon ere de ti, cég sze -
rû alá írás sze re pel és min den ol da la szig nált – kell be nyúj -
ta ni a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet,

 Koordinációs és kont roll ing iro da cí mé re (1087 Bu da pest,
Ber zse nyi Dá ni el u. 6.), va la mint elekt ro ni ku san a ko or di -
na cio@nive.hu cím re is meg kell kül de ni. A bo rí té kon fel
kell tün tet ni a „VIZSGASZERVEZÉS 2008.” meg ne ve -
zést. Ha tár idõ után be nyúj tott vagy pos tá ra adott pá lyá za -
tok nem ke rül nek ér té ke lés re.

A sta tisz ti kai ter ve zé si ré gi ón ként be fi ze ten dõ bí rá la ti
dí jat a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet
MÁK 10032000-01744260-00000000 pénz for gal mi jel -
zõ szá mú bank szám lá já ra kell be fi zet ni. Az át uta lás ra rá
kell írni: „VIZSGASZERVEZÉS 2008”.

A pá lyá za ti ki írás ban nem érin tett kér dé sek ben a szak -
mai vizs ga szer ve zé sé re való jo go sult ság fel té te le i rõl
 szóló 34/2003. (XII. 21.) OM ren de let elõ írásait kell irány -
mu ta tó nak te kin te ni.

A pá lyá zat ered mé nyé rõl a pá lyá zók a szo ci á lis és mun -
ka ügyi mi nisz ter nek a Ma gyar Köz löny ben 2008. má jus
15-ig meg je le nõ ren de le té bõl ér te sül het nek.

Szo ci á lis és Mun ka ügyi Minisztérium

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalának közleménye

A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la a 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let 73. §
(1) be kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül – az
aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzskönyvek
sorszámát teszi közzé:

785055F
175836G
208639H
174219G
006832F
048740D
638340F
070749E
065461D
414612A
768908E
894638C
247253H
950232F
631858D
774764F
345914B
490329F
348236A
181570D
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724158F
612392F
583560E
439981G
962001F
987961F
010915H
785220D
571793G
374883C
653101A
404380H
278734D
401871C
931239D
076373C
444626B
747065F
811039A
588672A
467644H
575504B
086275C
550918G
043976D
165639C
892609G
426505C
394290E
442772H
280058F
102412D
957113G
416667G
623753G
737591C
130588G
644412H
721063E
725437B
012060G
846666F
284871A
415049G
335812G
691762E
602163E
993141F
515062H
005154G
305147F
424736D

398151A
554678C
746680G
660887F
388226B
533900C
293644H
835271G
391885E
931309F
959379G
315568F
808446C
886897E
571161C
191215F
954584G
481339A
788866A
388352C
511235F
311368B
498061D
485577A
905833D
875336F
061634A
300027F
800810G
214210B
772795C
951862A
011843B
534556C
893130B
017709D
007378C
679046D
686373C
017945C
973685C
524605G
417715F
141268F
767398A
720219D
277989A
867812D
708883D
867695E
518777B
869550E
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750997D
016596A
228551C
560098D
873675D
017696H
252414H
352204D
394266D
519621G
965123C
278410H
278564H
436349H

561313C
091154F
125197E
086498D
184645C
151299B
920598D
679963D
628484A
830980B
528625E

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány
 elrendelte, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za -
ta it, va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it,
kü lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfá val.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. (be járat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, va la mint az Ön kor mány za ti és Terü let fej lesz té si Minisztérium kö zös szer-
kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2008. évi éves elõfizetés dí ja: 6552 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 3276 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u.  sarkán)
szám alat ti Köz löny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlonycentrum@mhk.hu), il letve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: Gilyán György. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2007. évi éves elõfizetési díj: 99 792 Ft. Egy példány ára: 210 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +189 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

07.4154 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2008. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 121 212 Ft/év
Határozatok Tára 26 460 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 6 552 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 22 428 Ft/év
Bányászati Közlöny 5 544 Ft/év
Belügyi Közlöny 29 232 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 31 752 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 4 284 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 21 924 Ft/év
Gazdasági Közlöny 26 964 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 7 560 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 21 420 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 18 900 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 17 388 Ft/év
Közigazgatási Szemle 7 400 Ft/év

Közlekedési Értesítõ 28 476 Ft/év
Kulturális Közlöny 21 672 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 23 940 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 17 640 Ft/év
Nemzetközi Közlöny 7 400 Ft/év
Oktatási Közlöny 25 200 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 35 028 Ft/év
Sportértesítõ 6 048 Ft/év
Statisztikai Közlöny 15 120 Ft/év
Szociális Közlöny 17 892 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 14 112 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 7 560 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 6 048 Ft/év
Pénzügyi Szemle 22 680 Ft/év
L'udové noviny 5 796 Ft/év
Neue Zeitung 5 544 Ft/év

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.


