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I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek
Személyi rész
ÁLLÁSPÁLYÁZATOK
A Miniszterelnöki Hivatal
pályázatot hirdet
a Kormányzati Kommunikációért Felelõs
Szakállamtitkárság, marketing kommunikációs
fõigazgató-helyettes titkárságán
osztályvezetõi munkakör betöltésére
(Hivatkozási szám: VI-ÁJ/202/2007.)
A Miniszterelnöki Hivatal a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.)
10. §-a alapján pályázatot hirdet az alábbiak szerint.
1. A betöltendõ munkakör, vezetõi megbízás vagy kinevezés esetén a vezetett szervezeti egység megnevezése:
Osztályvezetõi munkakör, a Kormányzati Kommunikációért Felelõs Szakállamtitkárság, marketing kommunikációs fõigazgató-helyettes titkárságán.
2. Az ellátandó feladatok ismertetése:
– a MeH reklámkampányaihoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások elõkészítése,
– részvétel a kommunikációs célú közbeszerzési eljárások elõkészítésében,
– kapcsolattartás a kiválasztott kommunikációs ügynökségek és kommunikációs szolgáltatást nyújtó cégek
képviselõivel,
– közremûködés a reklámkampányok megszervezésében és lebonyolításában,
– beszámolók készítése a kampányokról a MeH vezetõi
és a Kormány részére,
– közremûködés a lakosság tájékoztatását szolgáló
MeH-kiadványok kiadásában,
– gondoskodás a kommunikációs költségvetés felügyeletérõl, szerzõdésekkel, számlákkal, szakmai teljesítésigazolásokkal kapcsolatos ügyintézésrõl.
3. A munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyeréséhez jogszabályban elõírt és egyéb szükséges valamennyi
feltétel:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi szintû jogász, közgazdász szakképzettség,
vagy fõiskolai szintû igazgatásszervezõi, pénzügyi szakképzettség, vagy mûszaki felsõoktatásban szerzett szakképzettség, vagy egyetemi, fõiskolai szintû, a közbeszerzési eljárásokkal összefüggõ egyéb végzettség,

– angol szakmai középfokú nyelvvizsga,
– legalább 3 éves közbeszerzési gyakorlat,
– elektronikus közbeszerzési rendszer ismerete,
– „B” típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés.
4. Az illetmény és az egyéb juttatásra vonatkozó tájékoztatás:
Az illetményre a Ktv. rendelkezései az irányadók,
egyéb juttatások körében a munkáltató a Ktv.-ben, illetve a
Szociális szabályzatában foglaltak szerint – helyi közlekedési bérletet, étkezési hozzájárulást, ruházati- és utazásiköltség-térítést, lakásbérleti támogatást és üdülési hozzájárulást biztosít.
5. A pályázat benyújtásának feltételei:
A pályázatot postai úton a Miniszterelnöki Hivatal
Munkaügyi, Jogi és Biztonsági fõosztály 1357 Budapest,
Pf. 2 címére kell benyújtani. A csatolandó anyagok nélküli
szakmai önéletrajzot az allaspalyazatok@meh.hu e-mail
címre is meg kell küldeni, amely a pályázat érvényességi
feltétele. A pályázat hivatkozási számát a pályázati anyagokon és a postai borítékon is fel kell tüntetni.
6. A pályázathoz csatolandó iratok felsorolása:
– a pályázó fényképes szakmai önéletrajza, a referenciát
adó személyek megjelölésével,
– iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány fénymásolata, vagy az igénylõlap postára adását igazoló szelvény.
7. A pályázat benyújtásának határideje:
2008. január 14.
8. A pályázat elbírálásának határideje: 2008. január 21.
9. Az állás betöltésének várható idõpontja: 2008. január 22.
10. A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának
módjára vonatkozó tájékoztatás:
Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a kinevezésre jogosult választja ki. A pályázatok értékelésére
a kinevezési jogkör gyakorlójának döntése alapján legalább háromtagú elõkészítõ bizottság hozható létre.
A döntésrõl a pályázókat legkésõbb 8 napon belül postai
úton, vagy – amennyiben pályázati anyagában e-mail címét is feltüntette – elektronikus levélben értesítjük.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ
az allaspalyazatok@meh.hu e-mail címen kérhetõ.
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pályázatot hirdet
a Pénzügyi és Számviteli fõosztályán
számviteli osztályvezetõi munkakör betöltésére
(Hivatkozási szám: VI-ÁJ/216/2007.)

A Miniszterelnöki Hivatal a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.)
10. §-a alapján pályázatot hirdet az alábbiak szerint.
1. A betöltendõ munkakör, vezetõi megbízás vagy kinevezés esetén a vezetett szervezeti egység megnevezése:
Osztályvezetõi munkakör, a Pénzügyi és Számviteli fõosztály Számviteli osztályán.
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szakmai önéletrajzot az allaspalyazatok@meh.hu e-mail
címre is meg kell küldeni, amely a pályázat érvényességi
feltétele. A pályázat hivatkozási számát a pályázati anyagokon és a postai borítékon is fel kell tüntetni.
6. A pályázathoz csatolandó iratok felsorolása:
– a pályázó fényképes szakmai önéletrajza, a referenciát
adó személyek megjelölésével,
– iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány fénymásolata, vagy az igénylõlap postára adását igazoló szelvény.
7. A pályázat benyújtásának határideje:

2. Az ellátandó feladatok ismertetése:
– elõirányzat-átcsoportosítások elõkészítése,
– elõirányzat-módosítások elkészítése, nyilvántartása,
egyeztetése,
– féléves és éves számszaki beszámoló elkészítése,
– szöveges beszámoló elkészítése,
– negyedéves mérlegjelentések elkészítése,
– jogszabályok szakmai véleményezése,
– bérkönyvelés egyeztetése,
– a kiadások és bevételek kontírozásának ellenõrzése,
– az alkalmazott ügyviteli rendszer törzskarbantartása,
– szabályzatok elkészítése,
– a Pénzügyi és Számviteli fõosztályon belül a Számviteli osztály munkájának megszervezése, irányítása.
3. A munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyeréséhez jogszabályban elõírt és egyéb szükséges valamennyi
feltétel:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú felsõfokú végzettség és mérlegképes
könyvelõi képesítés,
– „B” típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés.

2008. január 31.
8. A pályázat elbírálásának határideje: 2008. február 29.
9. Az állás betöltésének várható idõpontja: 2008. március 1.
10. A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának
módjára vonatkozó tájékoztatás:
Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a kinevezésre jogosult választja ki. A pályázatok értékelésére
a kinevezési jogkör gyakorlójának döntése alapján legalább háromtagú elõkészítõ bizottság hozható létre.
A döntésrõl a pályázókat legkésõbb 8 napon belül postai
úton, vagy – amennyiben pályázati anyagában e-mail címét is feltüntette – elektronikus levélben értesítjük.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ
a 06 (1) 441-2270-es telefonszámon, illetve az allaspalyazatok@meh.hu e-mail címen kérhetõ.

Elõnyt jelent:
– államigazgatási gyakorlat.
4. Az illetményre és az egyéb juttatásra vonatkozó tájékoztatás:
Az illetményre a Ktv. rendelkezései az irányadók,
egyéb juttatások körében a munkáltató – a Ktv.-ben, illetve a Szociális szabályzatában foglaltak szerint – helyi közlekedési bérletet, étkezési hozzájárulást, ruházati- és utazásiköltség-térítést, lakásbérleti támogatást és üdülési hozzájárulást biztosít.
5. A pályázat benyújtásának feltételei:
A pályázatot postai úton a Miniszterelnöki Hivatal
Munkaügyi, Jogi és Biztonsági fõosztály 1357 Budapest,
Pf. 2 címére kell benyújtani. A csatolandó anyagok nélküli

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
(1014 Budapest, Táncsics u. 1.)
pályázatot hirdet
a Nyugat-Dunántúli Iroda (Keszthely)
mûemlék-felügyelõ álláshely betöltésére
Feladatok: a 2001. évi LXIV. törvényben, valamint a
kapcsolódó jogszabályokban szabályozott körben a mûemlékvédelmi hatósági, szakhatósági és felügyeleti teendõk ellátása.
Ennek keretében: helyszíni szemlét tart, hiánypótlást
készít, szakhatóság, szakértõ véleményt szerez be, közremûködik védetté nyilvánításban és védettségmegszüntetésben, rendezési tervek véleményezésében, ügyfeleket
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fogad, elkészíti az elsõfokú hatósági és szakhatósági intézkedések tervezetét, a területén található mûemlékeket annak környezetét és egyéb mûemléki jelentõségû területek
állapotát rendszeresen felülvizsgálja és intézkedéseket
tesz.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti 39. Építésügyi
igazgatási feladatkörnek megfelelõ egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnök vagy építõmérnök (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnök) szakképzettség,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevõk megismerhetik.
Elõnyt jelent: elméleti és gyakorlati ismeretek az építészettörténet, építõipar-történet, a mûemlékvédelem területén; államigazgatási hatósági eljárás ismerete, tervezõi
gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell:
– személyi adatokat is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot,
– a képesítést igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázati feltételekben feltüntetett nyilatkozatot.
Az álláshely betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.
A közszolgálati jogviszony határozatlan idõre létesül.
Illetmény és az egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a Magyar Közlöny
Hivatalos Értesítõjében való megjelenést követõ 15. nap.
A beérkezett önéletrajzok alapján kiválasztott jelentkezõket a bírálóbizottság személyesen is meghallgatja,
amelynek várható idõpontja: 2008. január.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot
zárt borítékban, személyesen, vagy postai úton kell benyújtani a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Humánerõforrás-gazdálkodási fõosztályon (1014 Budapest, Táncsics
Mihály u. 1. II. em. 202-ben).
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.
A pályázattal kapcsolatosan további információt ad a
Nyugat-Dunántúli Iroda a 06 (94) 505-992-es telefonszámon, valamint a Humánerõforrás-gazdálkodási fõosztály a 06 (1) 225-4876-os és a 06 (1) 225-4979-es telefonszámon.
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A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
(1014 Budapest, Táncsics u. 1.)
pályázatot hirdet
a Felügyeleti Igazgatóság Dél-Dunántúli Irodán
(7621 Pécs, Szent István tér 15.) betöltendõ
hatósági referens álláshely betöltésére
Feladatkör:
A hatósági referens ellátja a Dél-Dunántúli Iroda 3 megyére kiterjedõ hatósági és szakhatósági ügyeinek jogi bonyolítását, biztosítja a jogszabályi feltételeknek megfelelõ
mûködést.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti 60. Jogi és
igazgatási feladatkörnél I. besorolási osztályban meghatározott jogász szakképzettség vagy fõiskolai szintû igazgatásszervezõi szakképzettség,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevõk megismerhetik.
A pályázathoz csatolni kell:
– személyi adatokat is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot,
– a képesítést igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázati feltételekben feltüntetett nyilatkozatot.
Az álláshely betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.
Munkavégzés helye: Pécs, a Dél-Dunántúli Iroda székhelye.
Illetmény és az egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a Magyar Közlöny
Hivatalos Értesítõjében való megjelenést követõ 15. nap.
A beérkezett önéletrajzok alapján kiválasztott jelentkezõket a bírálóbizottság személyesen is meghallgatja,
amelynek várható idõpontja: 2008. január.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot
zárt borítékban, személyesen, vagy postai úton kell benyújtani a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Humánerõforrás-gazdálkodási fõosztályon (1014 Budapest, Táncsics
Mihály u. 1. II. em. 202-ben). A borítékon kérjük feltüntetni: „Dél-Dunántúli Iroda, hatósági referens pályázat”.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.
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A pályázattal kapcsolatosan további információt ad a
Dél-Dunántúli Iroda a 06 (72) 534-650-es vagy a (30)
936-1472-es telefonszámon, illetve a Humánerõforrásgazdálkodási fõosztály a 225-4876-os és a 225-4979-es
telefonszámon.

Fót Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot ír ki
vagyongazdálkodási elõadói munkakör betöltésére
A munkakör betöltésére a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján kerül sor.
A kinevezés teljes munkaidõben, határozatlan idõre
szól, hat hónap próbaidõ kikötésével.
A kinevezés és az illetmény megállapítása a Ktv. szerint
történik.
A munkakör 2008. március 1-jétõl betölthetõ.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy pénzügyi számviteli szakképesítés,
– számítógépes ismeret.
Elõnyt jelent:
– hasonló munkakörben eltöltött gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát (az
eredeti példányokat a pályázó a személyes kapcsolatfelvételkor köteles bemutatni),
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A pályázatokat Fót Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalához kell benyújtani „Vagyongazdálkodási elõadói
pályázat” megjelöléssel (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.).
A pályázatok beérkezési határideje: a Magyar Közlöny
Hivatalos Értesítõjében történõ megjelenéstõl számított
30. nap.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás
kérhetõ Schneider Ákosné humán referenstõl a (27)
535-365/128-as telefonszámon.
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Fót Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot ír ki
jogi elõadói munkakör betöltésére
A munkakör betöltésére a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján kerül sor.
A kinevezés teljes munkaidõben, határozott idõre, gyed
idejére szól, hat hónap próbaidõ kikötésével.
A kinevezés és az illetmény megállapítása a Ktv. szerint
történik.
A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– jogász szakképzettség, vagy fõiskolai szintû államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség,
– számítógépes ismeret.
Elõnyt jelent:
– több év jogi elõadói munkakörben eltöltött gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási alapvizsga, valamint szakvizsga,
– vagyongazdálkodási, közbeszerzési, pályázatírási
gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát (az
eredeti példányokat a pályázó a személyes kapcsolatfelvételkor köteles bemutatni),
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A pályázatokat Fót Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalához kell benyújtani „Jogi elõadói pályázat” megjelöléssel (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.).
A pályázatok beérkezési határideje: a Magyar Közlöny
Hivatalos Értesítõjében történõ megjelenéstõl számított
30. nap.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás
kérhetõ Schneider Ákosné humán referenstõl a (27)
535-365/128-as telefonszámon.

Fót Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki
jegyzõi munkakör betöltésére
A munkakör betöltésére a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján
kerül sor.
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A kinevezés teljes munkaidõben, határozatlan idõre
szól, hat hónap próbaidõ kikötésével.
A kinevezés és az illetmény megállapítása a Ktv. szerint
történik.
A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
Az önkormányzat szolgálati lakást biztosítani nem tud.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser-szakképesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.
Elõnyt jelent:
– több év jegyzõi munkakörben eltöltött gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát (az
eredeti példányokat a pályázó a személyes kapcsolatfelvételkor köteles bemutatni),
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a szakmai gyakorlat hivatalos igazolását,
– a pályázónak a munkakör betöltésével kapcsolatos
szakmai, vezetési elképzeléseit,
– hozzájáruló nyilatkozatot a pályázati anyagba való
betekintéshez (a polgármesteri hivatal szakszervezeti
alapszervezete részére).
A pályázatokat Fót Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalához kell benyújtani „Jegyzõi pályázat” megjelöléssel (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.).
A pályázatok beérkezési határideje: a Magyar Közlöny
Hivatalos Értesítõjében történõ megjelenéstõl számított
30. nap.
A beérkezett pályázatokat az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság bontja, a pályázók meghallgatása után
véleményezi, és a polgármester terjeszti a képviselõ-testület elé.
A pályázatok elbírálásának határideje: a beérkezési határidõ lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ Bartos Sándor alpolgármestertõl a (27) 535-365-ös
telefonszámon.
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Berhida város jegyzõje
pályázatot hirdet
közterület-felügyelõi munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– cselekvõképesség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– rendészeti szakközép-iskolai végzettség, vagy ezzel
egyenértékû más korábbi végzettségi formában szerzett
végzettség; rendõri szakközép-iskolai, határrendészképzõ
szakiskolai végzettség; középiskolai végzettség és rendõri
szakképesítés vagy ezzel egyenértékû más korábbi szakképesítés; határrendész szakképesítés vagy ezzel egyenértékû más korábbi szakképesítés vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelõi vizsga,
– közterület-felügyelõre vonatkozó egészségügyi alkalmasság.
Ellátandó feladatok:
– a közterület-felügyelõkrõl szóló 1999. évi LXII.
tv.-ben meghatározott feladatok Berhida és Pétfürdõ társult településeken.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXII. tv. alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben való megjelenéstõl számított 15. nap.
Az elbírálási határidõ: a benyújtási határidõtõl számított
10. nap, amely elõtt a pályázók személyes meghallgatására
is sor kerül.
A munkakör betölthetõ: az elbírálást követõen.
A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkáltató 3 hónap próbaidõt köt ki.
A kinevezés elõtt egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni a 78/1999. (XII. 29.) EüM–BM együttes rendelet alapján.
A pályázatot Berhida város jegyzõje címére kell benyújtani: 8181 Berhida, Veszprémi út 1–3. A borítékon kérjük
feltüntetni: „Közterület-felügyelõi pályázat”.
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást a jegyzõtõl kérhet a pályázó, tel.: 06 (88) 595-580, fax: 06 (88)
585-620, e-mail: titkarsag@berhida.hu.
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Kazincbarcika és Vonzáskörzete
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsa
pályázatot hirdet
a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda
irodavezetõi állásának betöltésére
1. A meghirdetett álláshely:
a) munkahely: Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda,
3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 6.,
b) munkakör: irodavezetõ,
c) a megbízás idõtartama: határozatlan,
d) a megbízás kezdõ napja: a pályázat elbírálását követõ
hónap 1. napja.
2. Az álláshelyen/munkakörben ellátandó feladatok
fõbb jellemzõi:
– a Társulási Iroda vezetése, tevékenységének koordinálása, döntés-elõkészítõ, illetve végrehajtó tevékenység.
3. Az álláshely/munkakör betöltésének feltételei:
– állam- és jogtudományi vagy közgazdaság-tudományi egyetemi végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– legalább 1 év vezetõi gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– további képesítések,
– terület- és/vagy településfejlesztési ismeretek,
– államháztartási ismeretek,
– pályázatkészítésben szerzett jártasság,
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek,
– jó kommunikációs készség,
– idegen nyelv ismerete.
4. Csatolandó iratok:
– 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány,
– iskolai végzettséget, illetve az egyéb képesítést igazoló közokirat(ok) hiteles másolata(i),
– részletes szakmai önéletrajz,
– a vezetõi beosztással kapcsolatos elképzelések,
– nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz,
hogy pályázati anyagát a pályázati eljárásban részt vevõ
személyek megismerhetik.
5. Juttatások:
a) bér: a hatályos jogszabályok szerint,
b) vezetõi pótlék: a hatályos jogszabályok szerint.
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6. A pályázat benyújtásának
– határideje: a pályázati felhívás Hivatalos Értesítõben
(a Magyar Közlöny melléklete) történõ megjelenésétõl
számított 15 napon belül.
– A pályázatokat Kazincbarcika és Vonzáskörzete
Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanács elnöke részére címezve (3700 Kazincbarcika, Fõ tér 4.) lehet
benyújtani személyesen vagy postai úton.
– A lezárt borítékra rá kell írni: „Társulási Iroda – irodavezetõi pályázat”.
7. A pályázat elbírálásának határideje:
– a pályázat benyújtására elõírt határidõt követõ elsõ
Társulási Tanács ülés.
8. Az állás betöltésének idõpontja:
– a pályázat elbírálását követõ hónap 1. napja.
9. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást
nyújt:
– Szitka Péter, a Kazincbarcika és Vonzáskörzete
Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanács elnöke [3700 Kazincbarcika, Fõ tér 4., telefon: 06 (48)
514-700].
10. Egyéb megjegyzés:
– a pályázat eredményérõl a pályázók az elbírálástól
számított 8 napon belül írásban kapnak értesítést.

Aparhant–Mucsfa–Nagyvejke községek
képviselõ-testületei
pályázatot hirdetnek
körjegyzõi állás betöltésére
Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemen vagy államigazgatási fõiskola igazgatásszervezõ szakán szerzett diploma,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– legalább ötéves közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– teljes ECDL-vizsga (alkalmazást követõ 60 napon
belül).
A pályázathoz csatolandó:
– végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai önéletrajz,
– a vezetõi elképzelések bemutatásáról, a körjegyzõség
irányításáról szóló szakmai program.
Illetmény, juttatások az 1992. évi XXIII. tv. alapján.
Szolgálati lakás biztosított.
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A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– idegennyelv-tudás,
– pályázatírói gyakorlat,
– anyakönyvi szakvizsga,
– B kategóriás jogosítvány.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenést (2007. december 22.) követõ
15. nap 14 óra.
A pályázat elbírálásának határideje: 15 napon belül.
Az állás betölthetõ: 2008. január 1. napjától.
A pályázatokat Aparhant Község Önkormányzatának
polgármesteréhez címezve kell benyújtani: 7186 Aparhant, Kossuth u. 34. További információ: (20) 576-2382.
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Az illetményre és egyéb juttatásra vonatkozó tájékoztatás: a javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény, hatályos vonatkozó helyi önkormányzati rendelet, valamint Bátaszék város jegyzõje
6/2003. (V. 20.) számú utasítása alapján.
A pályázat benyújtásának feltételei:
A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben
való megjelenést (2007. december 22.) követõ 15. nap.
A pályázatot Bátaszék város jegyzõjének címezve kell
benyújtani, cím: 7140 Bátaszék, Szabadság u. 4. A postai
úton érkezõ pályázatokon kérjük feltüntetni: „Aljegyzõi
pályázat”.
A pályázat elbírálási rendje, határideje: a pályázat a benyújtására meghatározott határidõt követõ képviselõ-testületi ülésen – az ügyrendi és Jogi bizottság véleményezése és Bátaszék város jegyzõjének javaslata alapján – kerül
elbírálásra.

Bátaszék Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
aljegyzõi állás betöltésére
irodavezetõi feladatok ellátása mellett
Ellátandó feladatok:
– a szervezési, hatósági és okmányiroda és gyámhivatal vezetése,
– önkormányzati döntések elõkészítése, a hatósági feladatok ellenõrzése,
– a Ptk. alapján az önkormányzatot érintõ feladatok ellátása,
– szabálysértési ügyintézés,
– a jegyzõ által hatáskörébe utalt egyéb feladatok.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés és
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, mely alól a képviselõ-testület a Ktv. 8. § (4) bekezdése szerint felmentést
adhat, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság
(a továbbiakban: OKV) elnöksége által a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés és
– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.
A pályázathoz csatolni szükséges:
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok
hitelesített másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A kinevezés 2008. február 1-jétõl – 6 hónapos próbaidõ
kikötésével – határozatlan idõre szól.
A pályázattal kapcsolatos további információ a (74)
491-958-as telefonon Bátaszék város jegyzõjétõl kérhetõ.

Boldog Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
könyvvizsgálói feladatok ellátására
Pályázati feltételek:
– a pályázaton belföldi természetes és jogi személyek
vehetnek részt, akik rendelkeznek a magyar jogszabályok
szerinti könyvvizsgálói jogosultsággal, valamint költségvetési minõsítéssel és igazolják a magyar könyvvizsgálói
kamarai tagságukat,
– ha a pályázó jogi személy, a pályázatának tartalmaznia
kell a pályázattevõnek a beadási idejéhez képes 30 napnál
nem régebbi cégkivonatát, természetes személy könyvvizsgálói megnevezését és adatait, valamint a természetes személy magyar könyvvizsgálói kamarai tagságának számát,
– mind a természetes, mind a jogi személyek esetében
csatolni kell a felelõsségbiztosítási kötvényük másolatát.
A pályázathoz csatolni kell:
– pályázó neve, tevékenységének rövid szakmai bemutatása,
– könyvvizsgálói díj mértékének és a fizetési feltételek
meghatározása,
– szakmai referenciák,
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– államháztartás alrendszereiben szerzett tapasztalatok
ismertetése,
– kamarai tagság és annak igazolása,
– felelõsségbiztosítás meglétének igazolása.
Könyvvizsgálati feladat ellátása: 2008. január 1-jétõl a
2008. évi költségvetési beszámoló auditálásának idõpontjáig, a 2008. évi költségvetési beszámoló auditálásának
feladataira.
A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben
való megjelenéstõl (2007. december 22.) számított 15. nap.
A pályázatokat Boldog község polgármesteréhez, 3016
Boldog, Kossuth út 8. kell címezni „Könyvvizsgálói pályázat” jeligével.
A pályázat elbírálása: a pályázat benyújtási határidejét
követõ képviselõ-testületi ülés.

Csehi Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
és Csipkerek Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
körjegyzõi állás betöltésére
A közigazgatási szerv megnevezése: Csehi és Csipkerek Községek Körjegyzõsége.
A betöltendõ munkakör: körjegyzõ.
A vezetett szervezeti egység: Csehi és Csipkerek Községek Körjegyzõsége.
Az ellátandó feladatok ismertetése: a hivatal vezetése, a
körjegyzõ feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása.
A munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyeréséhez jogszabályban elõírt és egyéb szükséges feltételek:
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– magyar állampolgárság,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az Országos
Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.
Az illetményre és az egyéb juttatásokra vonatkozó tájékoztatás: az illetmény és a kötelezõ juttatások a Ktv. szerint biztosítottak.
A pályázat benyújtásának feltételei, határideje, valamint elbírálásának határideje: a pályázatot zárt borítékban
Nagy László polgármesternek címezve, 9833 Csehi, Petõfi
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u. 94. címre kell benyújtani, a pályázati felhívás Belügyi
Közlönyben történõ megjelenésétõl (2007. december 22.)
számított 15. napig. A pályázatok elbírálása a benyújtási
határidõt követõ elsõ együttes testületi ülésen történik.
A pályázók az elbírálást követõ 8 napon belül írásbeli értesítést kapnak az eredményrõl.
A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozó tájékoztatás: a pályázatokról a képviselõ-testületek együttes ülésükön döntenek. A pályázat elnyeréséhez a képviselõ-testületek minõsített többséggel hozott,
egybehangzó döntése szükséges. Az elbírálás során elõnyt
jelent a többéves közigazgatási vezetõi gyakorlat. Képesség-, illetve alkalmassági vizsgálat lefolytatására nem kerül sor.
Az állás betöltésének idõpontja: azonnal.
A kinevezés határozatlan idõre szól, a Ktv. 11/B. §-a
alapján a képviselõ-testületek 3 hónap próbaidõt határoznak meg.
A pályázathoz csatolandó iratok:
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– kézzel írt szakmai önéletrajz,
– a pályázó képesítését, szakképzettségét igazoló oklevél, vagy annak másolata (fõiskola/egyetem, szakvizsga/OKV-mentesítés stb.).
A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítás kérhetõ
Nagy László polgármestertõl, cím: 9833 Csehi, Petõfi
u. 94. Telefon/fax: (94) 376-011.

A Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
Szociális és Gyámhivatalának
regionális hivatalvezetõje (Szeged, Rákóczi tér 1.)
pályázatot hirdet
a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
Szociális és Gyámhivatalának
Bács-Kiskun Megyei Területi Kirendeltségén
gyermekvédelmi szakreferensi ügyintézõi álláshely
betöltésére
A pályáztatott állásra vonatkozó adatok:
Munkakör: Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal Bács-Kiskun Megyei Területi
Kirendeltségén gyermekvédelmi szakreferensi álláshely.
Az ellátandó munkakör legfõbb jellemzõi: a Dél-alföldi
Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Bács-Kiskun Megyei Területi Kirendeltségén I. besorolási osztályba tartozó ügyintézõ köztisztviselõ.
A munkáltatói jogokat a Szociális és Gyámhivatal regionális vezetõje gyakorolja.
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Fõbb feladatai: Bács-Kiskun megyére kiterjedõen eljár
a regionális hivatalvezetõ elsõfokú hatósági jogkörében
– a gyermekek átmeneti gondozása és a gyermekvédelmi szakellátások mûködésének engedélyezése ügyében,
– gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények hatósági ellenõrzésében.
Tevékenységét a jogszabályokban, szakmai követelményekben, a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
Szervezeti és mûködési szabályzatában, az ügyrendben,
valamint a munkaköri leírásában foglaltak szerint végzi.
Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szerint, valamint a
közigazgatási hivatal közszolgálati szabályzatában leírtaknak megfelelõen.
Általános feltételek:
A pályázónak meg kell felelnie a Ktv. 7. §-ában meghatározott általános feltételeknek, úgymint:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet, amelyeket igazolni kell.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási szervnél, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézménynél szerzett szakmai gyakorlat,
– hatósági jogalkalmazásban szerzett gyakorlat,
– idegen nyelv ismerete, különösen angol, francia
és/vagy német nyelv,
– számítástechnikai alkalmazási ismeretek,
– közigazgatási alap- és szakvizsga vagy annak megfelelõ iskolai végzettség, illetve jogi szakvizsga, tudományos fokozat megléte,
– gépjármû-vezetõi engedély.
Az állás betöltésének feltétele: a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló, többször módosított 9/1995. (II. 3)
Korm. rendelet 2. sz. melléklet I/6. pontjában megjelölt
felsõfokú állami iskolai végzettségek valamelyikének
megléte.
A pályázat benyújtásának további feltételei:
– pályázat,
– a munkakör ellátásával kapcsolatos rövid szakmai elképzelés,
– részletes szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a Ktv. 21. §-ában rögzített
összeférhetetlenségre vonatkozó szabályoknak megfelel,
– a pályázathoz mellékelni kell a pályázó által hivatkozott okiratok másolatait (de legalább az erkölcsi bizonyítványt, valamint önéletrajzot eredetiben, a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevélmásolatban),
– a pályázathoz referenciák csatolhatóak.
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Az állás betöltésének kezdõ idõpontja: 2008. január 15.
napjától (határozatlan idejû kinevezéssel, 6 hónap próbaidõ kikötésével).
A pályázat benyújtásának módja, határideje és a pályázat elbírálása:
– a pályázatokat bizottság bírálja el, e bizottság tesz javaslatot a munkáltatói jogkör gyakorlója részére,
– kinevezésre csak az a személy kerülhet, aki a pályázati eljárásban részt vett, és a pályázati feltételeknek megfelelt,
– a pályázatot személyesen vagy postai úton az alábbi
címre lehet benyújtani: Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal Regionális Hivatalvezetõje (6741 Szeged, Rákóczi tér 1.),
– a pályázat benyújtásának határideje: az a pályázat
minõsül határidõben benyújtottnak, melyet a felhívás Belügyi Közlönyben való megjelenését (2007. december 22.)
követõ 15. napig postára adtak,
– a pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 15. nap.
A kiíró a pályázókat a pályázat eredményérõl írásban tájékoztatja.
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást ad:
Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Koordinációs és Szervezési fõosztály vezetõje, Szeged, Rákóczi
tér 1., tel.: (62) 562-649.

A Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
vezetõje (Szeged, Rákóczi tér 1.)
pályázatot hirdet
a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
Bács-Kiskun Megyei Kirendeltségén
törvényességi ellenõrzési ügyintézõi álláshely
betöltésére
A pályáztatott állásra vonatkozó adatok:
Munkakör: Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Bács-Kiskun Megyei Kirendeltségén törvényességi ellenõrzési ügyintézõi álláshely.
Az ellátandó munkakör legfõbb jellemzõi: a Dél-alföldi
Regionális Közigazgatási Hivatal Bács-Kiskun Megyei
Kirendeltségén I. besorolási osztályba tartozó ügyintézõ
köztisztviselõ.
A munkáltatói jogokat a regionális hivatalvezetõ gyakorolja.
Fõbb feladatai: a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény és más jogszabályok rendelkezése szerint, Bács-Kiskun megyére kiterjedõen ellátja a helyi önkormányzatok, a kisebbségi önkormányzatok és a helyi
önkormányzatok társulásai törvényességi ellenõrzését, a
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kistérségi fejlesztési tanácsok, a megyei területfejlesztési
tanács, a térségi fejlesztési tanácsok felügyeletét, a jogszabályokban, szakmai követelményekben, a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szervezeti és mûködési
szabályzatában, az ügyrendben, valamint a munkaköri leírásában foglaltak szerint.
Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szerint, valamint a
közigazgatási hivatal közszolgálati szabályzatában leírtaknak megfelelõen.
Általános feltételek: a pályázónak meg kell felelnie a
Ktv. 7. §-ában meghatározott általános feltételeknek, úgymint:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
amelyeket igazolni kell.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– önkormányzatnál képviselõ-testületi mûködés során
szerzett szakmai gyakorlat,
– idegen nyelv ismerete, különösen angol, francia
és/vagy német nyelv,
– számítástechnikai alkalmazási ismeretek,
– közigazgatási alap- és szakvizsga vagy annak megfelelõ iskolai végzettség, illetve jogi szakvizsga, tudományos fokozat megléte.
Az állás betöltésének feltétele: a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló, többször módosított 9/1995. (II. 3.)
Korm. rendelet 2. sz. melléklet I/1. pontjában, a törvényességi ellenõrzésre vonatkozóan megjelölt felsõfokú állami
iskolai végzettségek valamelyikének megléte.
A pályázat benyújtásának további feltételei:
– pályázat,
– a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelés,
– részletes szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a Ktv. 21. §-ában rögzített
összeférhetetlenségre vonatkozó szabályoknak megfelel,
– a pályázathoz mellékelni kell a pályázó által hivatkozott okiratok másolatait (de legalább az erkölcsi bizonyítványt, valamint önéletrajzot eredetiben, a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevélmásolatban),
– a pályázathoz referenciák csatolhatóak.
Az állás betöltésének kezdõ idõpontja: 2008. január 15.
napjától (határozatlan idejû kinevezéssel, 6 hónap próbaidõ kikötésével).
A pályázat benyújtásának módja, határideje és a pályázat elbírálása:
– a pályázatokat bizottság bírálja el, e bizottság tesz javaslatot a munkáltatói jogkör gyakorlója részére,
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– kinevezésre csak az a személy kerülhet, aki a pályázati
eljárásban részt vett, és a pályázati feltételeknek megfelelt,
– a pályázatot személyesen vagy postai úton az alábbi
címre lehet benyújtani: Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetõje (6741 Szeged, Rákóczi tér 1.),
– a pályázat benyújtásának határideje: az a pályázat
minõsül határidõben benyújtottnak, melyet a felhívás Belügyi Közlönyben való megjelenését (2007. december 22.)
követõ 15. napig postára adtak,
– a pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 15. nap.
A kiíró a pályázókat a pályázat eredményérõl írásban tájékoztatja.
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást ad:
Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Koordinációs és Szervezési fõosztály vezetõje, Szeged, Rákóczi
tér 1., tel.: (62) 562-649.

A Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
vezetõje (Szeged, Rákóczi tér 1.)
pályázatot hirdet
a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
Békés Megyei Kirendeltségén
a Hatósági osztály
osztályvezetõi álláshelyének betöltésére
A pályáztatott állásra vonatkozó adatok:
Munkakör: Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Békés Megyei Kirendeltség Hatósági osztály osztályvezetõi munkakör.
Az ellátandó munkakör legfõbb jellemzõi: a Dél-alföldi
Regionális Közigazgatási Hivatal Békés Megyei Kirendeltségének hivatali szervezetében mûködõ fõosztályvezetõ-helyettesi besorolású köztisztviselõ.
A munkáltatói jogokat a hatósági osztályvezetõ felett a
regionális hivatalvezetõ gyakorolja.
Feladatai: a hatósági osztályvezetõ irányítja a Kirendeltség Hatósági osztályának munkáját, gondoskodik az
ügykörébe tartozó rendelkezések végrehajtásáról, a hivatalvezetõ hatáskörébe tartozó elsõ- és másodfokú hatósági
és szakhatósági döntések elõkészítésérõl.
Részletes feladatait a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szervezeti és mûködési szabályzatának
63. §-a tartalmazza (www.darkh.hu – Hivatalról cím alatt).
Feladatai ellátásában az osztály jogállású Hatósági osztály segíti.
Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szerinti fõosztályvezetõ-helyettesi besorolásnak, valamint a Közigazgatási
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Hivatal közszolgálati szabályzatában leírtaknak megfelelõen.
Általános feltételek:
A pályázónak meg kell felelnie a Ktv. 7. §-ában meghatározott általános feltételeknek, úgymint:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet, amelyeket igazolni kell.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– idegen nyelv ismerete, különösen angol, francia
és/vagy német nyelv,
– közigazgatási alap- és szakvizsga vagy annak megfelelõ iskolai végzettség, illetve jogi szakvizsga, tudományos fokozat megléte.
Az állás betöltésének feltételei:
– jogász végzettség,
– legalább hároméves közigazgatási szervnél eltöltött
szakmai vezetõi gyakorlat,
– a pályázónak a osztályvezetõi tevékenység végzésére
vonatkozó szakmai elképzeléseit tartalmazó pályázat mellékelése.
A pályázat benyújtásának feltételei:
– pályázat,
– szakmai programterv a feladat ellátására, új kihívások teljesítésére,
– részletes szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– beszámolás a vezetõi feladatok eredményes ellátásához szükséges döntési, vezetõi, szervezõi gyakorlatról,
– nyilatkozat, hogy a Ktv. elõírásai szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, és a Ktv.
21. §-ában rögzített összeférhetetlenségre vonatkozó szabályoknak megfelel,
– a pályázathoz mellékelni kell a pályázó által hivatkozott okiratok másolatait (de legalább az erkölcsi bizonyítványt eredetiben, a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél másolatát, valamint önéletrajzot),
– a pályázathoz referenciák csatolhatóak.
Az állás betöltésének kezdõ idõpontja: 2008. január 15.
napjától (határozatlan idejû köztisztviselõi kinevezéssel és
vezetõi megbízással, 6 hónap próbaidõ kikötésével).
A pályázat benyújtásának módja, határideje és a pályázat elbírálása:
– a pályázatokat bizottság bírálja el, e bizottság tesz javaslatot a munkáltatói jogkör gyakorlója részére,
– vezetõi megbízást adni csak annak a személynek lehet, aki a pályázaton részt vett, és a pályázati feltételeknek
megfelelt,
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– a pályázatot személyesen vagy postai úton az alábbi
címre lehet benyújtani: Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetõje (6741 Szeged, Rákóczi tér 1.),
– a pályázat benyújtásának határideje: az a pályázat
minõsül határidõben benyújtottnak, melyet a felhívás Belügyi Közlönyben való megjelenését (2007. december 22.)
követõ 15. napig postára adtak,
– a pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 15. nap.
A kiíró a pályázókat a pályázat eredményérõl írásban tájékoztatja.
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást ad:
Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Koordinációs és Szervezési fõosztály helyettes vezetõje, Szeged,
Rákóczi tér 1., tel.: (62) 562-651.

A Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
vezetõje (Szeged, Rákóczi tér 1.)
pályázatot hirdet
a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
Koordinációs és Szervezési fõosztály
fõosztály-vezetõi álláshelyének betöltésére
A pályáztatott állásra vonatkozó adatok:
Munkakör: Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Koordinációs és Szervezési fõosztály vezetõje.
Az ellátandó munkakör legfõbb jellemzõi: a Dél-alföldi
Regionális Közigazgatási Hivatal hivatali szervezetében
mûködõ, önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezõ, fõosztály-vezetõi besorolású köztisztviselõ.
A munkáltatói jogokat a koordinációs és szervezési fõosztályvezetõ felett a hivatalvezetõ gyakorolja.
Feladatai: irányítja a Koordinációs és Szervezési fõosztály munkáját, gondoskodik az ügykörébe tartozó rendelkezések végrehajtásáról, a hivatalvezetõ jogkörébe utalt
koordinációs, képzési, továbbképzési feladatok végrehajtásáról, a hivatalvezetõ munkáltatói jogkörébõl eredõ döntéseinek elõkészítésérõl.
Részletes feladatait a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szervezeti és mûködési szabályzatának
33–36. §-a tartalmazza (www.darkh.hu – Hivatalról cím
alatt).
Feladatai ellátásában a fõosztály jogállású Koordinációs és Szervezési fõosztály segíti.
Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szerinti fõosztályvezetõi besorolásnak, valamint a közigazgatási hivatal
közszolgálati szabályzatában leírtaknak megfelelõen.
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Általános feltételek: a pályázónak meg kell felelnie a
Ktv. 7. §-ában meghatározott általános feltételeknek, úgymint:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet, amelyeket igazolni kell.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási szervnél szakterületen szerzett vezetõi
gyakorlat,
– idegen nyelv ismerete, különösen angol, francia
és/vagy német nyelv,
– közigazgatási alap- és szakvizsga vagy annak megfelelõ iskolai végzettség, illetve jogi szakvizsga, tudományos fokozat megléte.
Az állás betöltésének feltételei:
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló, többször módosított 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet I/15., II/1. és II/3. pontjaiban az ügyintézõ I-es besorolási osztályra vonatkozóan megjelölt felsõfokú állami iskolai végzettségek valamelyikének megléte,
– legalább ötéves közigazgatási szervnél eltöltött szakmai gyakorlat, ebbõl legalább három év vezetõi gyakorlat,
– a pályázónak a fõosztály-vezetõi tevékenység végzésére vonatkozó szakmai elképzeléseit tartalmazó pályázat
mellékelése.
A pályázat benyújtásának feltételei:
– pályázat,
– szakmai programterv a feladat ellátására, a területi
koordinációs feladatok ellátásával kapcsolatos elképzelések, képzést, továbbképzés szervezését érintõ új kormányzati tervekkel összefüggõ tervek ismertetése,
– részletes szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– beszámolás a vezetõi feladatok eredményes ellátásához szükséges döntési, szervezõi gyakorlatról,
– nyilatkozat, hogy a Ktv. elõírásai szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, és a Ktv.
21. §-ában rögzített összeférhetetlenségre vonatkozó szabályoknak megfelel,
– a pályázathoz mellékelni kell a pályázó által hivatkozott okiratok másolatait (de legalább az erkölcsi bizonyítványt, valamint önéletrajzot eredetiben, a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél másolatát),
– a pályázathoz referenciák csatolhatóak.
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– vezetõi megbízást adni csak annak a személynek lehet, aki a pályázaton részt vett, és a pályázati feltételeknek
megfelelt,
– a pályázatot személyesen vagy postai úton az alábbi
címre lehet benyújtani: Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetõje, 6741 Szeged, Rákóczi tér 1.,
– a pályázat benyújtásának határideje: az a pályázat
minõsül határidõben benyújtottnak, melyet a felhívás Belügyi Közlönyben való megjelenését (2007. december 22.)
követõ 15. napig postára adtak,
– a pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 15. nap.
A kiíró a pályázókat a pályázat eredményérõl írásban tájékoztatja.
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást ad:
Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Koordinációs és Szervezési fõosztály helyettes vezetõje, Szeged,
Rákóczi tér 1., tel.: (62) 562-651.

A Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
vezetõje (Szeged, Rákóczi tér 1.)
pályázatot hirdet
a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
Informatikai fõosztály
fõosztály-vezetõi álláshelyének betöltésére
A pályáztatott állásra vonatkozó adatok:
Munkakör: Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Informatikai fõosztály vezetõje.
Az ellátandó munkakör legfõbb jellemzõi: a Dél-alföldi
Regionális Közigazgatási Hivatal hivatali szervezetében
mûködõ, önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezõ, fõosztály-vezetõi besorolású köztisztviselõ.
A munkáltatói jogokat az informatikai fõosztályvezetõ
felett a hivatalvezetõ gyakorolja.

Az állás betöltésének kezdõ idõpontja: 2008. január 15.
napjától (határozatlan idejû köztisztviselõi kinevezéssel és
vezetõi megbízással, 6 hónap próbaidõ kikötésével).

Feladatai: irányítja az Informatikai fõosztály munkáját,
gondoskodik az ügykörébe tartozó jogszabályok, rendelkezések, továbbá a hivatalvezetõ jogkörébe tartozó informatikai feladatok elõkészítésérõl, végrehajtásáról.
Részletes feladatait a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szervezeti és mûködési szabályzatának
39–41. §-ai tartalmazzák (www.darkh.hu – Hivatalról cím
alatt).
Feladatai ellátásában a fõosztály jogállású Informatikai
fõosztály segíti.

A pályázat benyújtásának módja, határideje és a pályázat elbírálása:
– a pályázatokat bizottság bírálja el, e bizottság tesz javaslatot a munkáltatói jogkör gyakorlója részére,

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szerinti fõosztályvezetõi besorolásnak, valamint a közigazgatási hivatal
közszolgálati szabályzatában leírtaknak megfelelõen.
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Általános feltételek:
A pályázónak meg kell felelnie a Ktv. 7. §-ában meghatározott általános feltételeknek, úgymint:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet, amelyeket igazolni kell.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– idegen nyelv ismerete, különösen angol, francia
és/vagy német nyelv,
– közigazgatási alap- és szakvizsga vagy annak megfelelõ iskolai végzettség, illetve jogi szakvizsga, tudományos fokozat megléte.
Az állás betöltésének feltételei:
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló, többször módosított 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet 2. sz. melléklet II/6. pontjában az ügyintézõ I-es besorolási osztályra vonatkozóan megjelölt felsõfokú állami iskolai végzettségek valamelyikének megléte,
– legalább ötéves közigazgatási szervnél eltöltött szakmai gyakorlat, ebbõl legalább hároméves vezetõi gyakorlat,
– a pályázónak a fõosztály-vezetõi tevékenység végzésére vonatkozó szakmai elképzeléseit tartalmazó pályázat
mellékelése.
A pályázat benyújtásának feltételei:
– pályázat,
– szakmai programterv a feladat ellátására, az információs társadalom közigazgatást érintõ új kihívásainak teljesítésére, az Elektronikus Közigazgatás Operatív Programmal összefüggõ, a regionális közigazgatást érintõen megfogalmazott elképzelésekre,
– részletes szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– beszámolás a vezetõi feladatok eredményes ellátásához szükséges döntési, vezetõi, szervezõi gyakorlatról,
– nyilatkozat, hogy a Ktv. elõírásai szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, és a Ktv.
21. §-ában rögzített összeférhetetlenségre vonatkozó szabályoknak megfelel,
– a pályázathoz mellékelni kell a pályázó által hivatkozott okiratok másolatait (de legalább az erkölcsi bizonyítványt, valamint önéletrajzot eredetiben, a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevelet másolatban),
– a pályázathoz referenciák csatolhatóak.
Az állás betöltésének kezdõ idõpontja: 2008. január 15.
napjától (határozatlan idejû köztisztviselõi kinevezéssel és
vezetõi megbízással, 6 hónap próbaidõ kikötésével).
A pályázat benyújtásának módja, határideje és a pályázat elbírálása:
– a pályázatokat bizottság bírálja el, e bizottság tesz javaslatot a munkáltatói jogkör gyakorlója részére,
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– vezetõi megbízást adni csak annak a személynek lehet, aki a pályázaton részt vett, és a pályázati feltételeknek
megfelelt,
– a pályázatot személyesen vagy postai úton az alábbi
címre lehet benyújtani: Dél-alföldi Regionális közigazgatási hivatal vezetõje, 6741 Szeged, Rákóczi tér 1.,
– a pályázat benyújtásának határideje: az a pályázat
minõsül határidõben benyújtottnak, melyet a felhívás Belügyi Közlönyben való megjelenését (2007. december 22.)
követõ 15. napig postára adtak,
– a pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 15. nap.
A kiíró a pályázókat a pályázat eredményérõl írásban tájékoztatja.
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást ad:
Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Koordinációs és Szervezési fõosztály vezetõje, Szeged, Rákóczi
tér 1., tel.: (62) 562-649)

Dunasziget Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére
Pályázati feltételek:
– cselekvõképesség és magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi jogi
doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 3 év települési önkormányzatnál szerzett
közigazgatási gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: legalább 2 év vezetõi gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a vezetõi elképzelések bemutatásáról, a polgármesteri hivatal irányításával kapcsolatos feladatok ellátásáról
szóló szakmai programot,
– a végzettségeket tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– hozzájáruló nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a
pályázat elbírálásában részt vevõ személyek a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.
Az állás betöltésének kezdési idõpontja és tartalma: az
állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ. A kinevezés határozatlan idõre szól – próbaidõ tartama 6 hónap.

16

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

Illetmény és egyéb juttatások: bérezés és az egyéb juttatások biztosítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvényben meghatározottak szerint.
Az önkormányzat szolgálati lakást biztosítani nem tud.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati hirdetménynek a Belügyi Közlönyben történõ megjelenésétõl
(2007. december 22.) számított 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ elsõ testületi ülés.
A pályázat elbírálója: Dunasziget Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete.
A pályázatot egy példányban, zárt borítékban „Jegyzõi
pályázat” megjelöléssel Dunasziget község polgármesterének, Tóth Istvánnak címezve: 9226 Dunasziget, Sérfenyõ u. 57. számra kell benyújtani.

A Fõvárosi Földhivatal
(1051 Budapest, Sas utca 19.)
pályázatot hirdet
belsõ ellenõrzési feladatkör ellátására
A belsõ ellenõr fõbb feladatai: ellátja a Fõvárosi Földhivatal belsõ ellenõrzését és ellenõrzést végez a felügyelete
alá tartozó körzeti földhivataloknál.
Feladata:
– vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, elõzetes és
utólagos vezetõi ellenõrzési rendszerek kiépítésének, mûködésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését,
– vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenõrzési rendszerek mûködésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét,
– vizsgálni a rendelkezésre álló erõforrásokkal való
gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát,
– a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni a költségvetési szerv vezetõje számára a
költségvetési szerv mûködése eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzési és a belsõ ellenõrzési rendszerek, a belsõ
kontrollok javítása, továbbfejlesztése érdekében,
– ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezõk, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok megelõzése, illetve feltárása érdekében,
– nyomon követni az ellenõrzési jelentések alapján
megtett intézkedéseket,
– elvégezni a belsõ ellenõrzési tevékenység minõségértékelését,
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– a költségvetési szerven belül a nemzetközi belsõ ellenõrzési standardok és a belsõ ellenõrzési kézikönyvben
rögzítettek szerint tanácsadási tevékenységet ellátni,
– ellátni a jogszabályokban a belsõ ellenõrzési vezetõ
számára meghatározott feladatokat.
A belsõ ellenõr megbízása köztisztviselõi kinevezéssel,
I. besorolási osztályba sorolással, határozatlan idõre szól.
A belsõ ellenõrt a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a hivatalvezetõ javaslatára bízza meg és menti fel.
A további munkáltatói és irányítási jogokat a hivatalvezetõ
gyakorolja. Illetményének és juttatásainak megállapítása a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben (Ktv.) és az egységes közszolgálati szabályzatban
meghatározottak szerint történik.
A munkakör betöltõje – a Ktv.-ben meghatározottak
szerint – vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– foglalkozás-egészségügyi alkalmasság,
– Magyarországon szerzett, vagy ilyennek elismert
szakirányú felsõfokú (elsõsorban közgazdasági) iskolai
végzettség, valamint legalább kétéves munkaviszony
(köztisztviselõi, illetve közalkalmazotti jogviszony, hivatásos állományú szolgálati viszony) megléte ellenõrzési,
költségvetési, pénzügyi vagy számviteli munkakörben.
Elõnyt jelent:
– jogász vagy jogi szakokleveles közgazdász végzettség, okleveles pénzügyi revizori, pénzügyi-számviteli
szakellenõri, okleveles könyvvizsgálói, költségvetési ellenõri, mérlegképes könyvelõi, közigazgatási gazdálkodási és ellenõrzési szakértõ képesítés,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga.
A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó szakmai életútját bemutató önéletrajzot a
korábbi munkahelyek és munkakörök feltüntetésével,
– a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai elképzelések rövid leírását,
– a feltételeknek való megfelelés igazolását (pl.: iskolai
végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolatát).
Az állás a pályázatok elbírálása után, a munkakörre vonatkozó feltételek teljesítését követõen azonnal betölthetõ.
A pályázatot a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2007. december 22.) számított 15 napon belül kell benyújtani a Fõvárosi Földhivatal Személyügyi osztályára
„Belsõ ellenõri pályázat” megjelöléssel.
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A pályázatok elbírálására a beérkezési határidõt követõ
30 napon belül kerül sor. A pályázatokat a Ktv.-ben meghatározott módon kezeljük, az elbírálás eredményérõl a
pályázók írásban kapnak értesítést.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: Borsay
Tamás személyügyi osztályvezetõ, telefon: 354-2978.

Heves Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
a polgármesteri hivatalában mûszaki ügyintézõ
munkakör betöltésére
Ellátandó fõbb feladatok: az önkormányzati beruházások elõkészítése, lebonyolítása, energetikai igazgatási feladatok ellátása.
Az ellátandó feladatok részletes leírását a hatályos jogszabályok, SZMSZ, ügyrend alapján készített munkakörileírás-tervezet tartalmazza.
Pályázati feltételek:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû mûszaki felsõoktatásban szerzett szakképzettség,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– magyar állampolgárság,
– egészségi alkalmasság.
Elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett gyakorlat,
– közigazgatási alap- és szakvizsga,
– energetikus vagy épületgépész szakképesítés,
– helyismeret,
– számítógép magas szintû felhasználói ismerete.
A pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai önéletrajzot, szakképzettséget, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
Illetmény, egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.), valamint Heves
Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 22/2003.
(IX. 26.) számú rendeletének vonatkozó rendelkezései
szerint.
A pályázatot a kiírás Belügyi Közlönyben való megjelenését (2007. december 22.) követõ 15 napon belül lehet benyújtani Heves város jegyzõjéhez a 3360 Heves, Erzsébet
tér 2. címre.
A pályázatok elbírálásáról a jegyzõ dönt a benyújtási
határidõt követõ 15 napon belül, annak eredményérõl az
elbírálást követõ 8 napon belül a pályázók értesítést
kapnak.
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Az állás 2008. január 1-jétõl betölthetõ. A kinevezéssel
létrejövõ közszolgálati jogviszony határozatlan idejû,
6 hónap próbaidõvel.
További információ: a (36) 546-159-es vagy a (36)
546-115-ös telefonszámon.

Jászkisér Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
jegyzõi munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori vagy okleveles közigazgatási menedzserképesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga megléte,
– cselekvõképesség,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.
Elõnyben részesül:
– informatikai nyelvismeret,
– legalább kétéves közigazgatási vezetõi gyakorlat,
– jászsági lakóhely.
A pályázathoz csatolni kell:
– kézzel írott szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettség(ek)et, képzettség(ek)et igazoló okirat(ok)
(fény)másolatát,
– jegyzõi vezetõi szakmai programot.
További elvárások:
– jó kommunikációs készség,
– önállóság,
– átlagon felüli teljesítõképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása,
– a pályázat benyújtása egyben hozzájárulás megadásának minõsül az arra jogosultaknak a teljes pályázati
anyagba történõ betekintésére.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény alapján a kiíró döntése szerint.
Egyéb információk:
A pályázat benyújtásának helye, határideje: a pályázatnak a Belügyi Közlönyben történt megjelenését (2007. december 22.) követõ 15. nap (16 óráig történõ beérkezéssel)
a következõ címre: polgármesteri hivatal, 5137 Jászkisér,
Fõ út 7. Hajdú László polgármester részére. A borítékra
kérjük ráírni: „Jegyzõi pályázat”.
Egyéb információ az (57) 550-130-as telefonszámon,
Hajdú László polgármestertõl kérhetõ.
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A pályázat elbírálásának módja: az ügyrendi bizottság
fenntartja a jogot a pályázók személyes meghallgatására.
A pályázatok a képviselõ-testület ülésére kerülnek elõterjesztésre, melyre a jelöltek meghívót kapnak.
A képviselõ-testület a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Az állás a pályázatok
eredményes elbírálását követõen azonnal, de leghamarabb
2008. január 1-jétõl tölthetõ be.
A pályázat eredményérõl a sikertelen pályázók a pályázati anyag visszaküldésével együtt a döntést követõ 15 napon belül értesítést kapnak.

Kemecse Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
aljegyzõi álláshely betöltésére
A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.
(Ktv.) 8. § (1) bekezdése, valamint 10. § (3) bekezdése és
a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított
1990. évi LXV. tv. 36. § (1) bekezdése alapján Kemecse
Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot
hirdet aljegyzõi állás betöltésére.
Ellátandó feladatok: az aljegyzõ a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 36. §
(1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyzõ helyettesítését
és a jegyzõ által meghatározott feladatokat látja el. Az aljegyzõ egyben ellátja a közigazgatási csoport vezetõi feladatait is. A kinevezés határozatlan idõre szól.
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– az igazgatásszervezõi vagy állami és jogtudományi
doktori képesítést, valamint a közigazgatási vagy jogi
szakvizsga letételét igazoló okiratok egyszerû másolatát,
– az aljegyzõi és a közigazgatási csoport vezetésével
kapcsolatos munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai,
vezetési elképzeléseket.
Elõnyt jelent:
– aki német nyelvbõl középfokú nyelvvizsgával
rendelkezik, valamint
– felhasználó színtû számítógépes ismerettel (Word,
Excel).
Illetmény és egyéb juttatások: az aljegyzõ illetménye az
1992. évi XXIII. tv. szerint, egyéb juttatások a Ktv. rendelkezései szerint kerülnek megállapításra.
A pályázat benyújtásának módjára vonatkozó elõírások:
a pályázatot személyesen vagy postai úton, zárt borítékban
1 példányban kell benyújtani „Aljegyzõi pályázat” megjelöléssel a következõ címre: Kemecse város jegyzõje, 4501
Kemecse, Kossuth utca 11.
A pályázat elbírálásának módjára és határidejére vonatkozó tájékoztatás:
A pályázatot a Belügyi Közlönyben történt megjelenést
(2007. december 22.) követõ 15 napon belül kell benyújtani a fent megjelölt címre.
A pályázatot a képviselõ-testület a pályázat benyújtására elõírt határidõt követõ legközelebbi testületi ülésén bírálja el. Az állás a pályázatok elbírálását követõen azonnal
betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ: Kemecse város jegyzõjétõl, 4501 Kemecse, Kossuth
utca 11., telefon: (42) 558-050-es telefonon.
A képviselõ-testület fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– legalább 2 év közigazgatási gyakorlat,
– a Ktv. 7. § (79) bek. megváltozott vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel és jogi vagy közigazgatási szakvizsgával vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik.

A munkakör betöltésére a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXII. törvény (Ktv.) alapján
kerül sor.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:
– a pályázó legfontosabb személyi adatait,
– részletes szakmai önéletrajzot, a pályázó eddigi munkaköreinek, tevékenységének leírását,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés,

Nyírmeggyes Község Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére
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– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább kétéves szakmai gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratának másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázónak a munkakör betöltésével kapcsolatos
szakmai, vezetési elképzeléseit,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi ülésen kívánja-e zárt ülés tartását.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl (2007. december 22.) számított 15. nap.
A pályázat elbírálója: Nyírmeggyes Község Képviselõ-testülete.
A pályázat elbírálásának idõpontja: a benyújtási határidõ lejártát követõ elsõ testületi ülés.
A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
idõben kell ellátni.
A kinevezés és az illetmény megállapítása az 1992. évi
XXIII. törvény (Ktv.) elõírása szerint történik.
Az állás betölthetõ: elbírálást követõen azonnal.
A pályázatot egy példányban, zárt borítékban „Jegyzõi
pályázat” megjelöléssel kell Nyírmeggyes község polgármesterének a következõ címre benyújtani: 4722 Nyírmeggyes, Petõfi Sándor u. 6.
A pályázattal kapcsolatos további információt Ertsey
Géza Péter polgármester nyújt a (44) 409-850-es telefonszámon.

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok
(OTKA) Iroda (1093 Budapest, Czuczor u. 10.)
pályázatot hirdet
gazdasági vezetõi munkakör betöltésére
Az OTKA-iroda gazdasági vezetõi közalkalmazotti
munkakörbe munkatársat keres: az OTKA-iroda, mint
központi költségvetési szerv és az OTKA-programok,
mint fejezeti kezelésû elõirányzat gazdálkodásával kapcsolatos teljes körû feladatok koordinálására, irányítására.
A munkakör betöltésének feltétele: felsõfokú, szakirányú iskolai végzettség; mérlegképes könyvelõi vagy
könyvvizsgálói nyilvántartásba történõ regisztráció; ötéves költségvetési gyakorlat; ötéves vezetõi gyakorlat;
számítógép kezelésének felhasználó szintû ismerete; büntetlen elõéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány.
Elõnyt jelent: tárgyalóképes angolnyelv-tudás, elkülönített állami pénzalapnál eltöltött gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai önéletrajzot fizetési igény megjelölésével; a képesítést igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát; három hónap-
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nál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt; két szakmai referencia megjelölését; a pályázó nyilatkozatát arról,
hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevõk megismerhetik.
A munkakör betölthetõ: 2008. február 1-jétõl.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. január 10.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot
zárt borítékban, személyesen vagy postai úton kell benyújtani az OTKA-irodába (1093 Budapest, Czuczor u. 10.
I. emelet, Stúdium Irodaház).
A beérkezett önéletrajzok alapján kiválasztott jelentkezõk személyes meghallgatására 2008 január második felében kerül sor.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. január 31.

Tiszapüspöki Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
könyvvizsgálói feladatok ellátására
Pályázati feltételek:
– a pályázaton belföldi természetes és jogi személyek
vehetnek részt, akik szerepelnek a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizsgálói névjegyzékben, mint „költségvetési” minõsítésû könyvvizsgáló,
– ha a pályázó jogi személy, a pályázatnak tartalmaznia
kell a pályázattevõnek a beadás idejéhez képest 30 napnál
nem régebbi cégkivonatát, természetes személy könyvvizsgálói kinevezését és adatait,
– a pályázó legalább öt év könyvvizsgálói szakmai tapasztalattal rendelkezzen.
A pályázathoz csatolandó:
– a pályázó szakmai tevékenységének rövid bemutatása,
– szakmai referenciák felsorolása,
– kamarai tagság igazolása,
– szerzõdéstervezet.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl (2007. december 22.) számított 15. nap. A pályázat elbírálásáról a képviselõ-testület
benyújtási határidõt követõ testületi ülésen dönt.
A pályázat benyújtása, felvilágosítás: Tiszapüspöki
Község Önkormányzata, Polgár István polgármester, 5211
Tiszapüspöki, Fõ út 93. Telefon: (56) 445-000.
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A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnöke
pályázatot hirdet
a Bányászati, Gázipari és Építésügyi fõosztályára
bányafelügyeleti mérnök munkakör betöltésére

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) elnöke a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény (Ktv.) 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot ír ki
a Bányászati, Gázipari és Építésügyi fõosztályra bányafelügyeleti mérnök munkakör betöltésére az alábbi feltételekkel:
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 22. pontjában megjelölt felsõfokú szakirányú mûszaki képzettség,
– számítástechnikai ismeretek: felhasználói szintû
(Word, Excel, Outlook) ismerete.
Elõnyt jelent:
– szakterületen eltöltött gyakorlat,
– nyomástartó berendezések, rendszerek üzemeltetése
terén szerzett gyakorlat,
– közigazgatási gyakorlat,
– egyetemi oklevél,
– angol nyelvbõl államilag elismert középfokú C típusú
nyelvvizsga.
A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– a végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy
= az állás betöltésénél összeférhetetlenséget eredményezõ körülmény nem áll fenn, illetõleg azokat
megszünteti a kinevezés idõpontjáig,
= a kinevezést megelõzõ egészségügyi alkalmasságát igazoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti
magát,
= pályázatát az elbírálásban részt vevõ személyek
megismerjék.
A Bányászati, Gázipari és Építésügyi fõosztályon a bányafelügyeleti mérnök munkakör betöltõjének alapvetõ
feladatai:
– intézni a szakterületét érintõ mûszaki-biztonsági,
munkavédelmi, építéshatósági, építésfelügyeleti, piacfelügyeleti és tûzvédelmi másodfokú ügyeket,
– közremûködni, illetve részt venni az MBFH szakhatósági és felügyeleti eljárásaiban,
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– a kõolajbányászat és gázipar (bányászat, elsõdleges
feldolgozás, szállítás, elosztás, pb gázipar) területén intézni a fõosztály hatáskörébe tartozó ügyeket.
A foglalkoztatás körülményei, illetmény, juttatások:
A bányafelügyeleti mérnök jogállására, illetményére és
juttatásaira a Ktv. valamint a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Közszolgálati szabályzatában foglaltak az
irányadóak. A kinevezés – hat hónap próbaidõ kikötésével – határozatlan idõre szól.
A pályázat benyújtása:
A pályázatot elektronikus úton sandor.taba@mbfh.hu
e-mail címre és postán a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal Humánpolitikai osztályának 1590 Budapest,
Pf. 95 címezve lehet benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenést (2007. december 22.) követõ két
héten belül.
A pályázatot kísérõ levélben kérjük feltüntetni „Bányászati, Gázipari és Építésügyi fõosztály bányafelügyeleti
mérnöki pályázat”.
A pályázatok elbírálásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenést követõ négy héten belül.
A pályázat elbírálásának rendje:
– a pályázatot a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
elnöke bírálja el,
– a döntésrõl a pályázót legkésõbb, az elbírálás határidejétõl számított 8 napon belül értesítjük.
Az állás betöltésének várható idõpontja legkorábban a
pályázat elbírálását követõen azonnal.
A pályázati kiírással kapcsolatos további információ a
06 (1) 301-2908, vagy 06 (1) 373-1801-es telefonszámon
kérhetõ.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
pályázatot hirdet
az Ellenõrzési fõosztály
Fejezeti Ellenõrzési osztály
osztályvezetõi munkakörének betöltésére
A munkakör a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény (Ktv.) módosításáról szóló 2007. évi
LXXXIII. törvény 17. §-ában foglaltak szerint kerül betöltésre.
Az Ellenõrzési fõosztály feladatait a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium Szervezeti és mûködési szabály-
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zatáról szóló 17/2006. (MK 94.) KvVM utasítás módosítására kiadott 15/2007. (MK. 78.) KvVM utasítás tartalmazza.
Pályázati feltételek:
– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség a 193/2003.
(XI. 26.) Korm. rendeletben vagy a 9/1995. (II. 3.) Korm.
rendeletben elõírtak szerint
– legalább 5 év szakmai gyakorlat;
– közigazgatásban szerzett legalább 2 év vezetõi gyakorlat;
– büntetlen elõélet;
– magyar állampolgárság.
Elõnyt jelent:
– közigazgatási területen szerzett (elsõsorban ellenõrzési) tapasztalat;
– további szakirányú felsõfokú képesítés;
– angol-, német- vagy francianyelv-vizsga;
– közigazgatási szakvizsga.
A pályázat tartalma:
– motivációs levél;
– az érintett szakterület tevékenységére vonatkozó
szakmai koncepció;
– részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást
igazoló okiratok másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A betöltendõ munkakört ellátó személy jogszabály
alapján nemzetbiztonsági ellenõrzésre és vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.
Az osztályvezetõi munkakör betöltõje minisztériumi
osztályvezetõi illetményre és a Ktv.-ben, valamint a
KvVM Közszolgálati szabályzatában szabályozott juttatásokra jogosult.
A vezetõi megbízás határozatlan idõre szól.
A pályázatokat két példányban a Belügyi Közlönyben
történõ megjelenéstõl (2007. december 22.) számított
15. naptári napig lehet postára adni, illetve ezen a napon
16.30 óráig – ha az nem munkanap, akkor az azt követõ
munkanapon – zárt borítékban „Osztályvezetõi pályázat”
jelige feltüntetésével ellátva leadni a következõ címre:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Humánpolitikai osztály, 1011 Budapest, Fõ u. 44–50. Postacím:
Pf. 351, 1394.
A pályázatokról a benyújtási határidõtõl számított
30 napon belül a környezetvédelmi és vízügyi minisztérium ellenõrzési fõosztályvezetõje dönt. A pályázatokat
bizalmasan kezeljük, a pályázókat az eredményrõl írásban
tájékoztatjuk.
A meghirdetett munkakör eredményes pályázat esetén
az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
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A KvVM Szervezeti és mûködési szabályzata megtalálható: Magyar Közlöny 2006/94. szám, és a Magyar Közlöny 2007/78. szám, illetve a KvVM honlapján.
A pályázati felhívás a KvVM honlapján (www.kvvm.hu)
is megtalálható.

A Pénzügyminisztérium
pályázatot hirdet
a Nemzetközi Kapcsolatok fõosztály
Nemzetközi Egyezmények és Pénzügyi Kapcsolatok
osztályának vezetésére szóló
osztályvezetõi munkakör betöltésére
A munkakör betöltõje által ellátandó feladatok: a Nemzetközi Egyezmények és Pénzügyi Kapcsolatok osztály
vezetése keretében az osztályon dolgozó munkatársak
munkájának irányítása, tevékenységének felügyelete, az
osztály feladatkörébe tartozó tevékenységek végrehajtásának megszervezése.
A Nemzetközi Egyezmények és Pénzügyi Kapcsolatok
osztályának hatáskörébe tartozó fõbb feladatok:
– a beruházások kölcsönös védelmérõl és ösztönzésérõl szóló két és többoldalú nemzetközi megállapodások
elõkészítése és tárgyalása,
– szakmai állásfoglalások nemzetközi vagyonjogi
egyezményekkel kapcsolatosan,
– az Európán kívüli országok tekintetében a kétoldalú
és regionális nemzetközi kapcsolatokból adódó minisztériumi feladatok ellátása,
– nemzetközi pénzügyi egyezményekkel (két- és többoldalú) kapcsolatos véleményezés, koordinálás, konzultálás,
– a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni magyar jogszabályok elõkészítése.
A munkakör betöltésének feltételei:
– jogi egyetemi végzettség,
– nemzetközi jog terén tájékozottság, jártasság,
– legalább 1 éves munkatapasztalat nemzetközi területen,
– angol nyelv tárgyalási szintû ismerete (felsõfokú angolnyelv-vizsga).
Elõnyt jelent:
– további idegen nyelv(ek) ismerete,
– államigazgatási tapasztalat,
– vezetõi tapasztalat.
A közszolgálati jogviszony létesítésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet.
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A munkakör betöltésére kiválasztott személy határozatlan idejû közszolgálati jogviszony keretében, határozatlan
idõre szóló vezetõi megbízással a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény elõírásai szerint kerül
foglalkoztatásra. Az osztályvezetõi munkakör betöltése
vagyonnyilatkozat tételéhez kötött.
A pályázathoz csatolandó iratok:
– fényképes, a szakmai életutat részletesen bemutató
magyar nyelvû önéletrajz,
– motivációs levél,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (munkakör betöltéséhez szükséges, a pályázathoz elegendõ a
feladóvevény csatolása),
– a végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok
másolatai.
A pályázat benyújtásának módjára és határidejére vonatkozó elõírások:
A pályázatot (zárt borítékban) személyesen vagy postai
úton kell benyújtani a következõ címre: Pénzügyminisztérium Humánpolitikai osztály, 1051 Budapest, József nádor
tér 2–4.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Nemzetközi
kapcsolatok fõosztály osztályvezetõi munkakörének betöltésére”.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl (2007. december 22.) számított 15. naptári nap.
A pályázat elbírálásának módja és határideje: a pályázatokat az e célra felállított bizottság értékeli. Az elbírálás
határideje a benyújtási határidõtõl számított 30 nap.
Az álláshely 2007. január 15-tõl tölthetõ be.
A pályázati felhívás a Pénzügyminisztérium honlapján
(www.pm.hu) is megtalálható.
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Elõnyt jelent:
– már meglévõ közigazgatási gyakorlat,
– számítógépes ismeretek,
– pályázatkészítésben való jártasság.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a pályázónak a munkakörre, a hivatal irányítására vonatkozó szakmai elképzeléseit, a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A pályázatok benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenést (2007. december 22.) követõ
15. nap.
Az elbírálás határideje: a pályázat benyújtása határidejét követõ 15 nap.
Az állás 2008. január 6. napjával tölthetõ be. A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes munkaidõben kell ellátni.
Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján. Igény esetén
szolgálati lakás.
A képviselõ-testület a Ktv. 8 § (2) a) és b) pontjai, valamint a (4) bekezdése alapján fenntartja magának a jogot,
hogy a munkakör betöltéséhez szükséges közigazgatási
szakvizsga megléte alól felmentést adhat a pályázónak.
A pályázatokat Érpatak község polgármesteréhez kell
benyújtani lezárt borítékban. Cím: 4245 Érpatak, Béke
u. 28. tel.: (42) 268-804. A borítékon kérjük feltüntetni:
„Jegyzõi pályázat”.
A képviselõ-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

Érpatak Község Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
Érpatak Község Képviselõ-testületének
Polgármesteri Hivatalában
jegyzõi állás betöltésére

Harkány város jegyzõje
pályázatot hirdet
a Harkányi Polgármesteri Hivatal
Mûszaki osztályán
adminisztrátori állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– 2 év szakmai gyakorlat.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– középfokú végzettség (érettségi),
– köztisztviselõi alapvizsga,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret (World,
Excel).
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ, a
próbaidõ 4 hónap.
Ellátandó feladatok: a mûszaki osztály adminisztrációs
feladatainak ellátása.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
szerint.
A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben
történõ megjelenéstõl (2007. december 22.) számított
15. nap.
A harkányi jegyzõ fenntartja a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázatot zárt borítékban, pályázat felirattal a harkányi jegyzõnek kell benyújtani: 7815 Harkány, Kossuth L.
u. 2.
További felvilágosítás kérhetõ: dr. Hatvani Edit jegyzõtõl, tel.: (72) 480-202.

Kakasd Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére
Ellátandó feladatok: Kakasd Község (1770 fõ lakos)
Önkormányzatának jegyzõi hatáskörébe tartozó államigazgatási feladatok ellátása és a polgármesteri hivatal vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés és jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– két évnél hosszabb közigazgatási gyakorlat,
– nyelvvizsga (angol vagy német),
– számítógép-kezelõi vizsga (ECDL),
– B kategóriás jogosítvány.
Illetmény és egyéb juttatás:
– Ktv. szerinti alapilletmény és pótlék,
– Ktv. szerinti kötelezõ egyéb juttatások.
A pályázat benyújtási feltétele:
A pályázatot a kiírásban szereplõ iratokkal zárt borítékban Kakasd község polgármesterének kell benyújtani:
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Kakasd, Rákóczi F. u. 285. címre. A pályázatot tartalmazó
borítékra kérjük ráírni: „Jegyzõi pályázat”.
A pályázathoz csatolandó iratok:
– részletes szakmai önéletrajz,
– szakmai program,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi hatósági bizonyítvány,
– a végzettséget igazoló okiratok:
– iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
– szakvizsgát igazoló okirat másolata.
A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben
történõ megjelenéstõl (2007. december 22.) számított
15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatbenyújtási határidõ lejártát követõ 30 napon belül a képviselõtestület dönt.
Az állás az elbírálást követõen 2008. február 22-tõl betölthetõ.

Kismaros–Szokolya Községek Körjegyzõsége
pályázatot ír ki
szociális ügyintézõi munkakör betöltésére
Az ügyintézõ feladata: a szociális területet átfogó hatósági feladatok ellátása.
Az állás betöltésének feltételei:
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– legalább középiskolai végzettség,
– magyar állampolgárság.
Az elbírálásnál elõnyt jelent:
– az adott szakterületen szerzett közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási alap-, illetve szakvizsga.
Illetmény a Ktv. szerinti besorolás alapján.
A pályázatokat zárt borítékban, 2624 Szokolya, Fõ
u. 83. címezve, „Szociális ügyintézõi pályázat” felirattal
ellátva, a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl
(2007. december 22.) számított 15 napon belül lehet benyújtani.
A pályázatok a benyújtást követõ 10 munkanapon belül
kerülnek elbírálásra.
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
Eredményes pályázat esetén a munkáltató 6 hónapos
próbaidõt köt ki.
A pályázathoz mellékelni kell:
– az iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát,
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– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– szakmai önéletrajzot.

A pályázat eredményérõl a pályázók az elbírálást követõen értesítést kapnak, a sikertelen pályázók részére anyagaik visszaküldésre kerülnek.
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A pályázat benyújtásának címe: Kölesd község polgármestere, 7052 Kölesd, Kossuth tér 2.
Érdeklõdni lehet a (74) 436-028-as telefonszámon
Berényi István polgármesternél.

Komárom Város Polgármesteri Hivatala pályázatot
hirdet beruházási csoportvezetõ munkakör
betöltésére
Kölesd, Kistormás és Kajdacs Községek
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki
körjegyzõi állás betöltésére
A körjegyzõ feladata: Kölesd, Kistormás és Kajdacs
községekben a mindenkor hatályos körjegyzõi hatáskörbe
tartozó feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség, magyar állampolgárság,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
– legalább kettõéves közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga, vagy OKV elnöksége által a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
– B kategóriás jogosítvány, személygépkocsi-használat.
A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsgáról szóló okirat
másolatát,
– részletes, szakmai életutat is bemutató önéletrajzot.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– helyi önkormányzatnál eltöltött gyakorlat,
– számítógép felhasználói szintû ismerete.
A kinevezés határozatlan idõre szól, új közszolgálati
jogviszony létesítése esetén 6 hónapos próbaidõvel.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Ktv.
szabályai alapján történik.
A pályázat benyújtásának határideje a Belügyi Közlönyben való megjelenést (2007. december 22.) követõ 15. nap
14 óra.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 15 napon belül.
Az állás betölthetõ: 2008. március 1. napjától.
Szolgálati lakás nem biztosított.

Ellátandó fõbb munkaköri feladatok: kiemelt önkormányzati, ill. támogatáson alapuló beruházások, felújítások felügyelete (beruházások idõbeli ütemezése, közbeszerzések elõkészítése).
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki, településmérnöki, környezetvédelmi mérnöki,
vagy közgazdász szakképzettség,
– vezetõi engedély.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban töltött gyakorlat,
– hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,
– közigazgatási alap-, illetve szakvizsga.
A pályázathoz csatolni kell:
– az iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. XXIII. törvényben, valamint Komárom
Város Polgármesteri Hivatalának Egységes Közszolgálati
szabályzatában foglaltak szerint.
Eredményes pályázat esetén a kinevezés határozatlan
idõre szól 6 hónap próbaidõ kikötésével.
A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben
történt megjelenéstõl (2007. december 22.) számított
15. nap.
A pályázat elbírálása a benyújtási határidõ lejártát követõ 15 napon belül történik.
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázatot Komárom város címzetes fõjegyzõjéhez
kell benyújtani (2900 Komárom, Szabadság tér 1.). A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat beruházási csoportvezetõ
munkakörre”.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni Sagát Ágnesnél,
a Városfejlesztési és Építési osztály osztályvezetõjénél lehet a (34) 541-310-es telefonszámon.
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Mindszent Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
a gyámhivatal hivatalvezetõi feladatainak ellátására
Ellátandó feladatkör: Mindszent Város Gyámhivatala
vezetõi feladatainak ellátása.
Kinevezés idõtartama: 2010. június 30. napjáig, helyettesítés céljából határozott idõre szóló kinevezés.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendeletben a feladat ellátásához elõírt szakképzettség,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
– jogi, vagy közigazgatási szakvizsga.
Elõnyt jelent:
– feladatkörben szerzett önkormányzati gyakorlat,
– állam- és jogtudományi doktori képesítés,
– államigazgatási mellett szociális igazgatási szakképzettség.
Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. rendelkezései alapján.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a pályázat elbírálásához szükséges, végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati kiírás
Belügyi Közlönyben való megjelenését (2007. december 22.) követõ 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 3 napon belül.
Az álláshely betölthetõ: 2008. január 10. napjától.
A pályázat benyújtásának helye: dr. Hevesi Tamás,
Mindszent Város Polgármesteri Hivatal jegyzõje, 6630
Mindszent, Köztársaság tér 31.
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– magyar állampolgárság,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építõmérnöki szakképzettség.
Elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,
– informatikai ismeretek, AUTOCAD program használata és saját gépkocsi,
– meglévõ közigazgatási alap-, illetve szakvizsga,
A pályázat tartalmazza a pályázó:
– részletes szakmai önéletrajzát, mely részletezi eddigi
tevékenységét,
– végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát,
– erkölcsi bizonyítványt vagy annak másolatát.
Ellátandó feladatok: Telki községben a közutak és közterületek fenntartásával és kezelésével, valamint közmûvekkel kapcsolatos feladatok elvégzése.
A kinevezés határozatlan idõre szól, betölthetõ a pályázat elnyerésének idõpontjától.
A besorolás és illetmény, valamint egyéb juttatások a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
és Telki község önkormányzat képviselõ-testület rendeletének elõírásai szerint kerül meghatározásra.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenést (2007. december 22.) követõ
15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 10. nap.
A pályázat benyújtásának helye és további információ:
Telki Község Önkormányzat aljegyzõjénél, tel.: 06 (26)
372-037 vagy 2089 Telki, Petõfi u. 1.

Szervezeti hírek
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
ALAPÍTÓ OKIRATA

Telki Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
(2089 Telki, Petõfi u. 1.)
pályázatot hirdet
mûszaki ügyintézõi munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
alapító okirata
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban:
intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 88. §-a, valamint a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)
16. §-ának (1) bekezdése és a 115. § (2) b) pontja alapján
az alábbi alapító okiratot adom ki.
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A felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 1999. évi LII. törvény rendelkezései alapján
2000. január 1-jei hatállyal létrehozott intézmény, amelynek jogelõdei:
− a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskola, amelynek jogelõdje, az 1900-ban megindult váci Gyógypedagógiai Tanítóképzõ Tanfolyam, az 1906-ban létrejött Gyógypedagógiai Tanítóképzõ, amely 1922-tõl Gyógypedagógiai Tanárképzõ Intézetként, 1928-tól Gyógypedagógiai
Tanárképzõ Fõiskolaként folytatta mûködését, a fõiskola
Bárczi Gusztáv nevét a Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola elnevezésérõl szóló 1975. évi 21. sz. tvr. értelmében
vette fel;
− a Budapesti Tanítóképzõ Fõiskola, amelynek történeti
elõzménye a népoktatási törvény értelmében az 1869-ben
felállított elsõ magyarországi állami tanítóképezde; közvetlen jogelõdje a tanító- és óvónõképzésrõl szóló 1958.
évi 26. sz. tvr. és a tanító- és óvónõképzésrõl szóló 1958.
évi 26. sz. tvr. végrehajtásáról szóló 187/1958. (M. K. 23.)
MM. sz. utasítás alapján létrejött felsõfokú Budapesti Tanítóképzõ Intézet, amelyet a tanítóképzõ fõiskolák létesítésérõl szóló 1974. évi 13. sz. tvr. és az egyes pedagógusképzõ intézmények átszervezésével kapcsolatos intézkedésekrõl szóló 1045/1974. (VIII. 31.) MT határozat 1975.
szeptember 1-jétõl Budapesti Tanítóképzõ Fõiskolává
szervezett át;
− a Ho Si Minh Tanárképzõ Fõiskola budapesti kihelyezett tagozata, amely az 1001/1983. (I. 29.) sz. Minisztertanácsi határozattal ELTE Általános Iskolai Tanárképzõ Fõiskolai Karként mûködött tovább;
− az Eötvös Loránd Tudományegyetem, amely az 1635.
május 12-én Pázmány Péter által Nagyszombat székhellyel alapított egyetem jogutódja; az egyetem 1777-ben
költözött Budára, ahol Királyi Magyar Tudományegyetemként mûködött, 1921-tõl viselte az alapító Pázmány
Péter nevét, ezt követõen elnevezése a Budapesti Tudományegyetem elnevezésérõl szóló 1950. évi 35. tvr. alapján Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem, az
1953. évi 7. tvr.-ben pedig már Eötvös Loránd Tudományegyetem.
1. Az intézmény hivatalos neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem.
Rövidített megnevezése: ELTE.
Angol nyelvû megnevezése: Eötvös Loránd University.
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4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.
4.2. telephelyei:
Göd, Jávorka u. 14.
Szombathely, Szent Imre herceg u. 112.
Tata, Fekete u. 2.
4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének székhelyei:
– 3515 Miskolc, Egyetemváros 1.,
– 7624 Pécs, Ifjúság u. 6.,
– 3100 Salgótarján, Kossuth L. u. 8.,
– 9700 Szombathely, Kõszegi út 2.
4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közoktatási intézmény
– neve: ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztõ Módszertani Központ
– címe: 1071 Budapest, Damjanich u. 41–43.,
– neve: ELTE Gyakorló Óvoda
– címe: 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.,
– neve: ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola
– címe: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 42–44.,
– neve: ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium
– címe: 1053 Budapest, Papnövelde u. 4–6.,
– neve: ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
– címe: 1088 Budapest, Trefort u. 8.,
– neve: ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
– címe: 1146 Budapest, Cházár András u. 10.,
– neve: ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központ
– címe: 1071 Budapest, Damjanich u. 41–43.,
– neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló
Gyógypedagógiai és Logopédiai Szakszolgálat, Szakértõi
és Rehabilitációs Bizottság és Országos Gyóypedagógiaiszakmai Szolgáltató Intézmény
– címe: 1071 Budapest, Damjanich u. 41–43.

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése.

5. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési
szerv.

3. Az intézmény fenntartójának, alapító jogok gyakorlójának (felügyeleti szervének):
3.1. megnevezése: Oktatási és Kulturális Minisztérium
3.2. címe: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ
szakfeladat száma
szakág: 803000
jellemzõ szakfeladat: 803119
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7. Az intézményhez részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv nem tartozik.
7.1. Az intézmény részjogkörû költségvetési egységei:
– Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Továbbképzõ
Intézet
– címe: 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.,
– Eötvös Loránd Tudományegyetem Idegennyelvi Továbbképzõ Központ
– címe: 1085 Budapest, Rigó u. 16.
8. Az intézmény tevékenységi körei
8.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
– A 8.1.1. pontban meghatározott képzési területen és
képzési szinten alapképzést, mesterképzést, egységes, osztatlan képzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki.
– Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény
alapján kiadott szakindítási engedélyek alapján kifutó
rendszerben egyetemi és fõiskolai szintû képzést folytat.
– A 8.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban
felsõfokú szakképzést folytathat s e képzésben bizonyítványt ad ki.
– Az Ftv. a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben és a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvényben
foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsõoktatásnak nem minõsülõ szakképzési, egyéb felnõttképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában.
– A 8.1.3. pontban meghatározott tudományterületeken
doktori képzést folytat és doktori fokozatot ad ki.
– Nyelvvizsgáztatást folytat Eötvös Loránd Tudományegyetem Idegennyelvi Továbbképzõ Központ által akkreditált nyelvekbõl.
– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken, illetve mûvészeti ágban, alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást
támogató egyéb kutatásokat végez.
– Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el, pedagógusképzést folytató intézményként gyakorló közoktatási intézmény fenntartója.
– A nemzeti és az egyetemes kultúra és a mûvészetek
közvetítésével, mûvelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak az értelmiségi létre történõ felkészítéséhez.
– Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.
– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszközfejlesztést
végez.
– Könyvtári és tudományos információszolgáltatást lát
el az oktatott és kutatott tudományok területén. Levéltári
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tevékenységet lát el az egyetem és jogelõdei által létrehozott dokumentumok körében.
– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére
saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári
és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.
– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Az alkalmazásában lévõ közalkalmazottak ellátásával
kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok
szerint.
– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és
folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben
lát el feladatokat.
– Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá
belsõ ellenõrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti
egységet, valamint igazgatási, szervezési, mûszaki szolgáltató és más, a mûködést biztosító funkcionális szervezeti egységeket mûködtet.
A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységként látja el, amelynek alapvetõ anyagi feltételeit a fenntartó által biztosított és az államháztartás alrendszereibõl
származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják,
valamint az államháztartáson kívüli forrásból származó
bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon.
Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök
szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:
alaptevékenységek:
80.30 felsõoktatás,
80.10 alapfokú oktatás,
80.21 általános középfokú oktatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül,
72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, online kiadás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.52 múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése.
8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az intézmény képzést folytat, illetve folytathat
képzési terület:
– bölcsészettudományi,
– informatika,
– jogi és igazgatási,
– mûvészet,
– mûvészetközvetítés,
– pedagógusképzés,
– sporttudomány,
– társadalomtudományi,
– természettudomány;

28

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2008/1. szám

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: bölcsészettudományi, informatika, jogi és igazgatási, mûvészet, mûvészetközvetítés,
pedagógusképzés, sporttudomány, társadalomtudományi,
természettudomány;
székhelyen kívül: nincs az intézménynek;

tások, nyomdaipari termékek gyártása, munkahelyi vendéglátás, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények, oktatást
szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek
bérbeadása);
– nyelvvizsgáztatási tevékenység.

mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: bölcsészettudomány, informatika, jogi és igazgatási, társadalomtudomány;
székhelyen kívül: nincs az intézménynek.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök
szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:
kiegészítõ tevékenységek:
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
74.20 mérnöki tevékenység, tanácsadás,
74.30 mûszaki vizsgálat, elemzés,
72.22 egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás,
72.30 adatfeldolgozás,
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
92.11 film-, videogyártás,
22.11 könyvkiadás,
22.13 idõszaki kiadvány kiadása,
22.31 hangfelvétel-sokszorosítás,
22.32 videofelvétel-sokszorosítás,
52.47 könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
92.62 egyéb sporttevékenység,
92.72 máshova nem sorolható egyéb szabadidõs tevékenység.

8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben
az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat
székhelyen, telephelyen:
– informatika,
– mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció,
– oktatás,
– szociális szolgáltatások,
– vegyipar.
8.1.3. Tudományterület, mûvészeti ágak, amelyen doktori képzés, doktori fokozat odaítélés folyik:
– bölcsészettudományok,
– mûszaki tudományok,
– társadalomtudományok,
– természettudományok.
8.2. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult
olyan kiegészítõ tevékenység végzésére, amelyet az alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak
részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott
kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e
tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termék-elõállítás értékesítésébõl származó bevételnek fedeznie kell a
tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos
hányadát is – a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett.
Ilyen tevékenységek elsõsorban:
– a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás
nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és
kimeneti követelményekben, a szakmai és vizsgakövetelményekben és a tantervekben, illetve szakképzési programokban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;
– felvételi elõkészítõ és egyéb tanfolyamok tartása;
– továbbképzés;
– felnõttképzési tevékenység;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása;
– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, mûvészeti ágban, kultúramûvelés és fejlesztés, mûvészeti, szaktanácsadói és egyéb tevékenység;
– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak
hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgálta-

8.3. Az intézmény jogosult alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységként – alapfeladatai ellátásának sérelme nélkül – külsõ megbízók, megrendelõk részére oktatási, kutatási, fejlesztõ, szaktanácsadó, szolgáltató s egyéb
feladatok ellátására. Az e tevékenység keretében végzett
szolgáltatás, termék-elõállítás értékesítésébõl származó
bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem
használható részének figyelembevétele mellett. A vállalkozási tevékenység bevétele nem haladhatja meg két egymást
követõ évben az összbevétel egyharmadát.
Az alap- és vállalkozási tevékenységek szétválasztásának elveit és a vállalkozási szerzõdéskötés rendjét az intézmény belsõ szabályzata rögzíti.
8.3.1. Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek tevékenységi körök (TEÁOR) szerinti részletes felsorolása:
73.10 mûszaki kutatás, kísérleti fejlesztés,
73.20 humán kutatás, kísérleti fejlesztés,
74.14 üzletviteli tanácsadás,
74.20 mérnöki tevékenység, tanácsadás
74.30 mûszaki vizsgálat, elemzés,
72.22 egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás,
72.30 adatfeldolgozás,
55.20 egyéb kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás,
92.11 hangfelvétel, videofelvétel-készítés,
22.31 hangfelvétel, videofelvétel-sokszorosítás.
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9. Az intézmény tagolásának elvei (az 1. számú mellékletnek megfelelõen):
9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási
szervezeti egységként kar, tanszék, intézet, botanikus kert,
kutatócsoport és a Szervezeti és mûködési szabályzatban
meghatározott más elnevezésû egység mûködik.
Az intézmény karokra tagozódik. A karok egy vagy
több szakmailag összetartozó, a 8.1.1. pont szerinti képzési területeken, képzési szinteken folyó képzés feladatainak
ellátását szervezik. Az intézmény karai:
– Állam- és Jogtudományi Kar,
– Bölcsészettudományi Kar,
– Természettudományi Kar,
– Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar,
– Informatikai Kar,
– Pedagógiai és Pszichológiai Kar,
– Társadalomtudományi Kar,
– Tanító- és Óvóképzõ Fõiskolai Kar.
9.2. Az intézményben kollégiumi, informatikai, szociális, kulturális, sport, könyvtári, levéltári, múzeumi, közoktatási feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egységek mûködnek.
9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához
gazdasági, továbbá belsõ ellenõrzési feladatot ellátó, valamint igazgatási, szervezési mûszaki szolgáltató és más, a
mûködést biztosító funkcionális szervezeti egységeket tart
fenn.
Az intézmény szervezeti felépítését, tagolását az egyes
oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató és funkcionális
szervezeti egységeket és mûködésük rendjét részletesen a
Szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg.
Az intézmény vezetését, a vezetõk megbízását, illetve
felmentését, valamint hatásköröket az Ftv. és az intézmény
Szervezeti és mûködési szabályzata határozza meg.
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10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok,
melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött és többször módosított
370877/1998/0100 számú vagyonkezelési szerzõdéssel.
10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegyzéke: az ELTE tulajdonában ingatlan nincs.
10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme: 2. számú melléklet szerint.
11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 34 400 fõ, amely számított hallgatói létszámként 27 358 fõ;
– az idegen nyelven folyó költségtérítéses képzésben
részt vevõk száma ebbõl: 52 fõ.
12. Az intézményi hozzájárulással vagy közremûködéssel létrehozott, illetve mûködtetett társaságok, egyesületek, alapítványok és egyéb szervezetek jegyzéke és alapító
okiratai, illetve az alapítással összefüggõ más dokumentumai a Szervezeti és mûködési szabályzat mellékletét
képezik.
Az egyetem 16,67%-os részesedéssel rendelkezik az Informatikai és Technológiai Innovációs Park Rt.-ben (1136
Budapest, Pannónia u. 11.).
13. Az alapító okirat a 15237-10/2006. számú alapító
okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.
Budapest, 2007. augusztus 3.
Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

Ikt. szám: 21725-1/2007.
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2. számú melléklet

Az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme
Pontos cím
Budapest VII.,
Budapest V.,
Budapest XIII.,

Kazinczy u. 23–27.
Királyi Pál u. 18.
Kerekes u. 12–20.

Helyrajzi szám
34263.
24090/0/A/4.

Használat jogcíme
ingyenes használati jog
tartós bérlemény
tartós bérlemény
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II. FÕRÉSZ: Hivatali igazgatás
ÁLLAMI VAGYON HASZNOSÍTÁSA
Pályázati felhívás
a Magyar Államot megilletõ halászati jog hasznosítására
A Veszprém Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatóság Vadászati és Halászati
osztálya pályázatot hirdet a Torna-patak meghatározott szakaszának Magyar Államot illetõ halászati jogának hasznosítására.
A pályázat részletes kiírását, jogszabályi feltételrendszerét tartalmazó dokumentum 5000 Ft díj ellenében átvehetõ a
Veszprém Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatóság Vadászati és Halászati osztályán (Veszprém, Jutasi u. 10.).
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. január 15.
Ügyintézõ: Péter György halászati fõfelügyelõ, telefon: (88) 580-440, (30) 311-0641.

ÁLLAMI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSE
A Debreceni Egyetem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.), továbbiakban: kiíró, az állami vagyonról szóló 2007. évi
CVI. törvény 59. § (3) bekezdése és a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) kormányrendelet
(továbbiakban: kormányrendelet) vonatkozó fejezetei alapján
nyilvános pályázat
keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és a kiíró vagyonkezelésében álló, természetben Kisújszállás, Orgona
u. 6. szám alatt található, 493/1. helyrajzi számon nyilvántartott, 1 ha 5444 m2 területû, kivett mûvelési ágú „telephely”
megnevezésû ingatlant.
Ajánlati biztosíték: 3 500 000 Ft, azaz hárommillió-ötszázezer forint.
Az ajánlati biztosítékot HUF-ban a Debreceni Egyetem Magyar Államkincstárnál vezetett MÁK 1003400200282871 számú számlájára kell befizetni (melynek legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának napján be kell érkeznie) a „Kisújszállás, Orgona u. 6. – Telephely értékesítése” jelige feltüntetésével.
Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevõ esetén a vételárba beszámításra kerül.
A vételárat magyar forintban (HUF) kell megfizetni.
Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
A kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy az ingatlanra környezetvédelmi és tûzszerészeti vizsgálat nem készült. A pályázó köteles az ajánlattételével egyidejûleg nyilatkozni arról, hogy ebbõl a ténybõl fakadóan, valamint az esetlegesen
szükséges környezetvédelmi és tûzszerészeti vizsgálatok készítésével, illetve a vizsgálatokból adódó esetleges kötelezettségekkel kapcsolatban megtérítési, kártérítési, illetve bármilyen kártalanítás iránti igényt, követelést a Magyar Állammal, valamint a kiíróval szemben sem most, sem a jövõben nem támaszt és nem érvényesít. Amennyiben a területen
környezetvédelmi és tûzszerészeti kárelhárítás szükséges, az ezzel kapcsolatos tevékenység összes költsége a majdani
vevõt terheli.
A kiíró tájékoztatja az ajánlattevõket, hogy a kormányrendelet 42. § (2) bekezdésében biztosított lehetõséggel élve – a
pályázati ajánlatok bontását követõen amennyiben az elsõ két helyre rangsorolt ajánlatban szereplõ vételárak között
(a magasabbat tekintve 100%-nak) legfeljebb húsz százalék eltérés van –, vagy ha a 44. § (1) bekezdése alapján a benyúj-
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tott ajánlatok egyike sem lenne nyertesnek nyilvánítható, nyilvános ártárgyalást tarthat. Amennyiben csak egy érvényes
ajánlat érkezik, ártárgyalás tartása helyett a kiíró felhívhatja az ajánlattevõt ajánlata módosítására.
Az ingatlan jellemzõi:
A telek trapéz alakú, sík felszínû, közbensõ telek, beépítettsége 3,5%. Az ingatlan teljes közmûvesítettséggel rendelkezik, területén három épület, fõépület (munkásszálló + iroda + pince), mûhely és portásfülke található.
Az ingatlant a Debreceni Egyetem Kutató Intézete jelenleg nem használja.
Kiíró az ingatlanról bõvebb információt tartalmazó pályázati dokumentációt bocsát térítés ellenében a pályázók
rendelkezésére.
Pályázati dokumentáció:
A pályázaton való részvétel alapfeltétele a pályázati dokumentáció kiírótól történõ megvásárlása.
A pályázati dokumentáció 20 000 Ft, azaz húszezer forint + 20% áfa átutalással (MÁK 10034002-00282871 számú
számlaszám) történõ befizetését követõen, titkossági nyilatkozat aláírása ellenében, a kiíró Debreceni Egyetem Agrár- és
Mûszaki Tudományok Centruma Vagyongazdálkodási Önálló osztály (Debrecen, Böszörményi út 138. szám alatt a
„C” épület III. emelet 2.) címén személyesen, vagy meghatalmazott útján vehetõ át, munkanapokon a Pályázati felhívás
Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történt megjelenés napjától a pályázat benyújtásának határidejéig (hétfõtõl
csütörtökig 8-tól 15 óráig, pénteken 8-tól 13 óráig).
A meghatalmazott köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejû magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát,
illetve annak mértékét.
A pályázati felhívásban és a pályázati dokumentációban ismertetett adatok, információk a kiíró által ismert és biztosított elõzetes adatszolgáltatáson alapulnak. A kiíró javasolja minden ajánlattevõnek, hogy a fent említett dokumentáción
felül saját felelõsségére és költségére szerezzen be minden olyan kiegészítõ információt az ajánlat tárgyáról, valamint a
magyarországi jogi-gazdasági környezetrõl, illetve szabályozórendszerrõl, amely befektetési szándéka körültekintõ
megalapozásához szükséges lehet.
A dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylat másolatát az ajánlat benyújtásakor a pályázónak csatolnia kell.
Az ingatlan bemutatása:
Az ingatlan bemutatására a pályázati felhívás megjelenését követõen elõzetes egyeztetés alapján kerül sor.
Az ingatlan megtekintése nem feltétele az érvényes ajánlattételnek, azonban ennek elmulasztásából adódó károkért a
kiíró felelõsséget nem vállal.
A pályázatok beadásának módja:
A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban a „Kisújszállás, Orgona u. 6. – telephely
értékesítése” jelige feltüntetésével, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján a kiíró fenti címén (Debreceni Egyetem Agrár- és Mûszaki Tudományok Centruma Vagyongazdálkodási Önálló osztály Debrecen, Böszörményi út 138. szám alatt a „C” épület III. emelet 2. számú irodában) kell
benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidõn belül a kiíróhoz megérkezzék. A pályázó köteles az eredeti példányt megjelölni „Eredeti” felírással. Ha a pályázatok között eltérés adódik, az így megjelölt ajánlatban foglaltak az
irányadók.
Ajánlattételi határidõ: a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében való megjelenését követõ 30. naptári napon 10 óra.
(Amennyiben ez munkaszüneti nap, úgy az ezt követõ elsõ munkanapon 10 óra.)
A pályázó az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi határidõ lejártát követõen a benyújtott ajánlatok csak a nyilvános ártárgyalás során, illetõleg egy érvényes ajánlat esetén a
kiíró felhívására módosíthatók, de az ajánlati árak nem csökkenthetõk. A pályázó a kormányrendelet 48. § (1) bekezdése
értelmében a szerzõdéskötésig, illetõleg az ártárgyalás megkezdéséig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát. A kiíró a
kormányrendelet 48. § (3) bekezdés szerint a pályázók számát a pályázatok bontásáig, ajánlatok tartalmát a döntéshozatalig, illetve az ártárgyalás megkezdéséig köteles titkosan kezelni.
A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidõ lejártának napján 10 óra 10 perckor történik a kiíró fenti címén, zárt
körben, a kiíró és a közjegyzõ jelenlétében.
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A részvétel feltételei:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázati dokumentációban a kiíró által rendelkezésre bocsátott a részvételi
feltételként felsorolt tartalmi követelmények szerint kitöltött, további feltételek támasztása nélkül elfogadólag, cégszerûen aláírt formanyomtatványokat.
1. pályázati kísérõlapot a pályázati dokumentáció átvételérõl, mellékelve a pályázati dokumentáció megvásárlását
igazoló bizonylatot (1. számú formanyomtatvány),
2. a pályázó azonosító adatait (nem magánszemély esetében 2/a. számú, magánszemély esetében 2/b. számú formanyomtatvány),
3. a pályázat tárgyának megjelölését, a megajánlott vételárat HUF-ban (3. számú formanyomtatvány),
4. a vételár kiegyenlítésének módját, teljesítésének határidejét, annak figyelembevételével, hogy az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárhátralékot a szerzõdés aláírását követõ 30 naptári napon belül egy összegben kell kiegyenlíteni (4. számú formanyomtatvány),
5. 30 napnál nem régebbi eredeti igazolásokat arról, hogy a pályázónak nincs adó-, vám-, társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettséget illetõen lejárt köztartozása, illetve a pályázó nyilatkozatát arról, hogy sem a Magyar Állammal és szervezeteivel, sem a kiíróval szemben lejárt tartozása nincs (5. számú formanyomtatvány),
6. az ajánlati biztosíték befizetésérõl szóló eredeti bizonylatot, illetve eredeti hivatalos banki igazolást (a pályázónak
gondoskodnia kell arról, hogy a HUF-ban befizetett ajánlati biztosíték legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának napján a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10034002-00282871 számú számlájára beérkezzék) (6. számú formanyomtatvány),
7. amennyiben a pályázó nem magánszemély, a képviseletére jogosult(ak)nak arról szóló nyilatkozatát, hogy nyertesség esetén megkötendõ adásvételi szerzõdéshez szükséges-e külön társasági cselekmény (7. számú formanyomtatvány),
8. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívásban szereplõ feltételeket elfogadva, a pályázati
dokumentációban foglaltak ismeretében teszi meg ajánlatát (8. számú formanyomtatvány),
9. a pályázó nyilatkozatát melyben tudomásul veszi, hogy az ingatlan vonatkozásában környezeti és tûzszerészeti
vizsgálat nem készült, illetve a kiíró nem vállal felelõsséget az ingatlannal kapcsolatos esetlegesen felmerülõ környezeti
károkért és az ezzel összefüggõ esetleges kárelhárítás a vevõt terheli (9. számú formanyomtatvány),
10. a nem magánszemély pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy csõd-, felszámolási eljárás ellene nem indult, továbbá végelszámolását nem kezdeményezték, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, illetve – önkormányzat
esetében – adósságrendezési eljárás ellene nem indult (10. számú formanyomtatvány),
11. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró a Magyar Állam tulajdonjogát a teljes vételár kiegyenlítéséig fenntartja és a kiíró az adásvételi szerzõdésben egyoldalú elállási jogot köt ki azon esetekre, ha a vételár
határidõben nem kerül megfizetésre (11. számú formanyomtatvány), és
12. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró nem vállal felelõsséget az illetékes önkormányzatnak az ingatlannal kapcsolatos területrendezési és területfejlesztési elõírásaira vonatkozóan, illetve a helyi építési szabályok megváltozásából eredõ esetleges károkért, különösen a településrendezési terv változásából, illetve településfejlesztési elgondolásokból adódókért (12. számú formanyomtatvány),
13. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy elfogadja az ajánlati kötöttségre, az ajánlati biztosíték mértékére és
megfizetésének módjára, elvesztésére, valamint a fizetési garanciára vonatkozó, kiíró által a pályázati felhívásban támasztott feltételeket (13. számú formanyomtatvány),
14. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítják, szerzõdéskötésre nem jelölhet ki mást maga helyett (14. számú formanyomtatvány),
15. a pályázó titoktartási nyilatkozatát (15. számú formanyomtatvány).
Amennyiben a pályázó ajánlatának szöveges részei és a kitöltött formanyomtatványok tartalma között eltérés mutatkozik, úgy a kiíró a formanyomtatványokban foglaltakat tekinti irányadónak.
Az ajánlati biztosítékot a kiíró a pályázati felhívás visszavonásáról szóló hirdetmény közzétételének, illetve az eljárás
eredménytelensége kihirdetésének napjától számított 15 munkanapon belül visszafizeti a pályázók részére. Eredményes
pályázat esetén a kiíró az ajánlati biztosítékot a nem nyertes pályázók részére az ajánlatok elbírálásának napjától számított 15 munkanapon belül fizeti vissza. A kiíró ugyancsak visszafizeti az ajánlati biztosítékot, ha a KVI az elbírálási határidõt meghosszabbítja, melynek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is meghosszabbodik, és a pályázó a határidõ meghosszabbításáról szóló értesítés kézhezvételétõl számított 7 naptári napon belül nyilatkozik, hogy ajánlati kötöttségét nem kívánja meghosszabbítani.
Az ajánlati biztosíték után a kiíró költséget nem számít fel, kamatot nem fizet, kivéve, ha az ajánlati biztosíték visszafizetésére nyitva álló 15 munkanapos határidõt elmulasztja.
Amennyiben a pályázó ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha az adásvételi szerzõdés megkötése a nyertes pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot el-
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veszti. A pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti akkor is, ha a már megkötött szerzõdés a pályázónak felróható, vagy
érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg.
Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség:
A kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 30. naptári nap. Amennyiben a
pályázó ajánlatát az ajánlati kötöttségének ideje alatt visszavonja, az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszti.
A pályázati ajánlatok elbírálása, vagy a nyilvános ártárgyalásra kitûzése (az ajánlatmódosításra való felhívás) az ajánlattételi határidõ lejártát követõ 30 naptári napon belül történik, mely idõtartamot a kiíró egy alkalommal, legfeljebb
további 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meghosszabbodik.
Az ártárgyalás, illetve az ajánlatmódosítás elbírálása az ártárgyalás kitûzésétõl, illetve az ajánlatmódosításra történõ
felhívás idõpontjától számított 30 naptári napon belül történik.
A kiíró az elbírálási határidõ lejártát követõ 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázati eljárás
eredményérõl.
Az ajánlat beadása:
Az ajánlatokat a kiíró fenti címén, a Debreceni Egyetem Agrár- és Mûszaki Tudományok Centruma Vagyongazdálkodási Önálló osztály Debrecen, Böszörményi út 138. szám alatt a „C” épület III. emelet 2. számú irodában kell a fent megjelölt ajánlattételi határidõig leadni.
A pályázat elbírálása során a rangsoroláskor a megajánlott vételár összegének nagysága alapján dönt a kiíró.
Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes pályázó az eredményhirdetésrõl szóló értesítés
kézhezvételét követõ 8 banki napon belül, az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárhátralék (beleértve az áfát is)
erejéig fizetési garanciát ad.
A kiíró fizetési garanciának tekinti a feltétel nélküli bankgaranciát, a feltétel nélküli banki hitelígérvényt és a vételárhátralék ügyvédi vagy közjegyzõi letétbe helyezését.
– A feltétel nélküli bankgaranciát, melynek kedvezményezettje a kiíró, a banknak a pályázati felhívásban megadott
jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget
kell vállalnia a kiíró felé a teljes vételárhátralékra – beleértve a forgalmi adót is – vonatkozóan, az ajánlatban vállalt határidõ figyelembevételével.
– A feltétel nélküli banki hitelígérvényt, melynek kedvezményezettje a kiíró, a banknak a pályázati felhívásban megadott jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a vételárként ígért összeget a bank a vevõ részére meghitelezi a teljes vételárhátralékra
– beleértve a forgalmi adót is – vonatkozóan, az ajánlatban vállalt határidõ figyelembevételével.
A kiíró a fentiekben említett, vételárhátralék kifizetésének biztosítékául szolgáló iratokat magyarországi bankoktól
fogadja el.
A kiíró a pályázat nyertesével – az errõl szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 30 naptári napon belül, de
legkésõbb az ajánlati kötöttség lejártának napjáig – az adásvételi szerzõdést megköti.
A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásban történõ átvezetéséhez szükséges bejegyzési engedély kiadása a teljes vételárnak a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10034002-00282871 számláján történõ megjelenését követõen haladéktalanul, de legkésõbb 15 naptári napon belül történik.
A kiíró fenntartja jogát, hogy
– a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kössön amennyiben annak ajánlata a kormányrendelet 46. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelel,
– a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
– az elbírálási határidõn belül a kormányrendelet 42. § (2) bekezdése alapján – minden érvényes ajánlatot benyújtott
résztvevõ meghívása mellett – nyilvános ártárgyalást tartson, vagy egyetlen ajánlattevõ esetén felhívja az ajánlattevõt
ajánlata módosítására,
– pályázati felhívását az ajánlattételi határidõ elõtt visszavonja, melyrõl a pályázati felhívás közlésével megegyezõ
helyeken az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt hirdetményt tesz közzé. Ebben az esetben a kiíró a pályázati dokumentáció
ellenértékét a felhívás visszavonásának a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történõ megjelentetését követõ
10 munkanapon belül, a dokumentáció visszaadása ellenében visszafizeti.
A pályázatot követõ nyilvános ártárgyalás során a pályázók ajánlataikat módosíthatják, azzal, hogy a korábban megajánlott vételár nem csökkenthetõ, és a módosított ajánlatnak is meg kell felelnie a pályázati felhívásban meghatározott
valamennyi feltételnek.
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Érvényes a pályázati ajánlat, ha:
– azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõben nyújtották be,
– a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
– a pályázó a pályázatot és valamennyi formanyomtatványt szabályszerûen aláírta (nem magánszemély esetén cégszerû aláírás),
– a részvételi feltételekben meghatározottaknak maradéktalanul eleget tesz, ennek keretében a kiíró által a pályázati
dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott formanyomtatványokat a pályázati ajánlat beadásával egyidejûleg további feltételek támasztása nélkül – kitöltve, elfogadólag aláírva a meghatározott mellékletekkel együtt (a hiánypótlási
lehetõségre figyelemmel) benyújtja.
Hiánypótlásra kizárólag a pályázat beadási határidejétõl számított 15 naptári napon belül, „a részvétel feltételei” cím
5. pontjában meghatározott adatok, nyilatkozatok, illetve igazolások vonatkozásában a pályázó kezdeményezésére van
lehetõség. Ha a pályázó élni kíván a hiánypótlás lehetõségével, azt pályázati ajánlatában közölnie kell. Ugyanazon dokumentumra vonatkozóan egyszeri hiánypótlásra van lehetõség, a pótolt dokumentumra vonatkozóan nincs lehetõség ismételt hiánypótlásra.
Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypótlást követõen sem felel meg.
Ha a pályázó, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti, a kiíró az ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja.
A pályázati felhívás és a kitöltendõ formanyomtatványok a www.kvi.gov.hu honlapon „árverés, értékesítés, pályázatok” menüpont alatt tájékoztató jelleggel olvashatók. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ munkanapokon a Debreceni Egyetem Karcagi Kutató Intézetben (5300 Karcag, Kisújszállási út 166.) Virág Tünde gazdasági
vezetõnél [telefon: 06 (59) 500-364; mobil: 06 (30) 426-6595; fax: 06 (59) 500-364; e-mail: virag.tunde@gf.unideb.hu).

AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI
Összefoglaló
a villamosenergia-ellátás rendszerének ellenõrzésérõl (0740)
Az ellenõrzés célja annak értékelése volt, hogy a villamosenergia-rendszer mûködése, változásai, az állami irányítás
és a feladatok megosztása, a termelõi és a szolgáltató háttér tulajdonosi szerkezetének összetétele biztosította-e a villamosenergia-termelés és szolgáltatás biztonságos és reális árszintû mûködését.
A hazai energiapolitika alapját egy 1993-ban elfogadott OGY-határozat, és a magyar energiapolitika alapjairól és az
energetika üzleti modelljérõl szóló dokumentum képezte. Ez utóbbi csak 2002-ig tartalmazta a részletes terveket,
2007-ig szóló aktualizálása azonban elmaradt. Meghatározó tényezõ, hogy hazánk primer energiahordozókban szegény.
Az állami intézkedések és a gazdasági folyamatok egyoldalú – földgázorientált – szerkezetet eredményeztek. A földgázimport egyetlen (Oroszország) szállítási útvonalon érkezik, ennek kockázatára figyelmeztetett 2006-ban a földgázszállítás két esetben történt leállása. A szénhidrogének kiváltását segítõ megújuló energiaforrások, pl. biomassza, szélenergia
hasznosítása egyre nagyobb figyelmet kapott. Hazánk az EU-csatlakozáskor csak egy alacsony – az összes megtermelt
villamos energián belül a biomasszából elõállított villamos energia 3,6%-os arányának elérését vállalta 2010-ig, ez – elsõsorban a tûzifaégetés térnyerése miatt – már 2005-ben 5,9%-ra teljesült. A szélenergia hasznosítását elõmozdította,
hogy 2005-ben a villamos energiáról szóló törvény (VET) módosítása magas értéken rögzítette annak kötelezõ átvételi
árát. Ennek eredményeként már 2006-ban 1800 MW kapacitású szélerõmû létesítésére kértek engedélyt, de idõjárás-függõsége miatt szabályozhatósága korlátozott, ezért az Energia Hivatal 330 MW-ban rögzítette az engedélyezhetõ teljesítményt.
A hazai fogyasztást és a szükséges tartalékokat a termelés és az import biztonságosan fedezte, de 2006-tól a növekedõ
igényeket már csak magasabb arányú import biztosította. Az erõmûvek kihasználtsága csökkent, alaperõmû nem épült,
tartalékot is adó nagyerõmû létesítése annak nagyságrendje miatt nem volt indokolt. A szabályozási és a támogatási
rendszer elsõsorban kiserõmûvek létrehozását segítette. Mindezek következtében a váratlan terhelési változások vagy
üzemzavarok szabályozhatósága – a kevésbé rugalmas erõmûvek, illetve a korlátozottan, vagy nem szabályozható ter-
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melés növekvõ aránya miatt – 2005-tõl egyre kevésbé volt biztosított. A rendszerirányító MAVIR 2007. évi elemzése
szerint a rendszer az év mintegy 40%-ában, vagyis naponta 9-10 órán keresztül nem felel meg a minõségi, ellátásbiztonsági követelményeknek. A mûködés kockázatára utal a 2007-ben történt, és 40 perces korlátozást okozó jelentõs zavar,
valamint 2007. nyarának rendkívül meleg idõjárása. Ekkor a hazai erõmûvi kapacitás teljes egészében leterhelt volt.
A hálózati veszteség nemzetközi összehasonlításban is magas, 10% volt, de ennek csökkentését célzó beruházások a
megtérülés szempontjából nem vonzóak, mert a veszteség az áramdíjban elismertethetõ költségelem. Ennek ellenére a
veszteség más célú hálózatfejlesztések révén csökkent.
A villamosenergia-rendszer gazdasági hátterét, mûködését, az árakat, a versenypiac lehetõségeit alapvetõen a nagykereskedõ Magyar Villamos Mûvek Zrt. (MVM Zrt.) és erõmûvek között az 1990-es évek közepén lezajlott privatizáció
során megkötött és a megtermelt energia 70%-át lekötõ hosszú távú áramvásárlási szerzõdések (HTM) határozták meg.
A szerzõdések az erõmûveknek meghatározott mértékû nyereséget biztosítottak. Az energiaellátás a HTM-ek révén
alapvetõen biztonságos volt.
A villamos energia ára – az energiahordozók, a termelõi árak, az árképzési rendszer, valamint a díjak és adók változásai következtében – összességében (pl. a lakossági ár 2003 és 2007 között 45%-kal) növekedett. Az árakba épített díj fedezte az Energia Hivatal bevételét, amit viszont állami költségvetési befizetés terhelt. A rendszerirányítási díjban foglalt
kompenzációs célú pénzeszköz kiemelt átvételi árat biztosított a kötelezõ átvétel alá esõ villamos energia termelésére.
Összege 2006. végére 47,4 milliárd forintra emelkedett. A közüzemi árat kedvezõen befolyásolta a Paksi Atomerõmû által termelt – a hazai termelés 35%-át adó – olcsó áram, ami lehetõvé tette a magasabb árak keresztfinanszírozását, ugyanakkor a drágán termelõ erõmûvek versenyben maradhattak.
Az európai uniós irányelveknek megfelelõen hazánk is vállalta a villamosenergia-ipar liberalizációját, ennek elsõ lépéseként 2003. január 1-jével megtörtént a kettõs piaci modellre való átállás, ettõl kezdve az ún. közüzemi és a versenypiac egymás mellett mûködött. A közüzemi és a piaci árak egymás mellett jelentek meg.
A villamosenergia-rendszer mûszaki, gazdasági eszköztárának ellentmondásai, hátrányai hatással voltak a kettõs piaci modell mûködésére, illetve a liberalizált piac elõkészítettségére.
Az újonnan kialakult piaci szegmens mozgásterét szûkítette, hogy a HTM-ekben lekötött kapacitás feletti energiamennyiség korlátozott volt, emellett a HTM-ekben rögzített árképletek miatt nem alakulhatott ki a piaci viszonyokat tükrözõ ár. Nem volt biztosított a piaci szereplõk esélyegyenlõsége sem, mert a HTM-mel rendelkezõ, illetve a kötelezõ átvétel alá esõ energiát termelõ erõmûvek viselték a legkisebb kockázatot. A részben nyitott piacon az árakat döntõen az
ármechanizmus változásai és a HTM-ek befolyásolták, az árakra a versenypiac – korlátozott jellege miatt – lényeges hatást gyakorolni nem tudott. Erre utal, hogy amikor a versenypiaci árak a közüzemi árak fölé emelkedtek, a feljogosított
fogyasztók egy része – a vizsgált idõszakban kétszer – az importárak drágulása miatt visszatért a közüzemi árrendszerbe.
Emiatt viszont a HTM-ekben lekötött, és így feleslegessé vált kapacitások aukciós értékesítése során veszteség keletkezett, aminek ellentételezésére az MVM Zrt. a rendszerirányítási díjból átállási költség címén térítést kapott. Ez a veszteség az erõmûveket nem érintette.
A kettõs piaci modell több elemével kapcsolatban az Európai Bizottság három, egymástól független, pl. a HTM-ek vélelmezett állami támogatása, illetve kötelezettségszegés címén – még folyamatban levõ – eljárást indított. Az eljárások
az érintett szaktárcák késlekedése miatt vontatottan haladtak. A Kormány a HTM-ek kezelésére és az EU-eljárások lefolytatására csak 2007-ben hozott létre egy munkabizottságot. Az erõmûvek a HTM-ek megszüntetését magas kompenzáció fizetéséhez kötötték, a tárgyalások még folyamatban vannak.
A 2003/54/EK irányelv Magyarországra is kötelezõen kimondta 2007. július 1. bevezetéssel a teljes piacnyitást, ettõl
kezdve minden fogyasztónak biztosítani kell az áramszolgáltatók közti szabad választási lehetõséget. Ennek elõkészítésében az állami irányítás késlekedett. Az új villamosenergia-törvényt az Országgyûlés 2007. júniusában fogadta el, de
csak október 15-én lépett hatályba, sõt a szolgáltatók közötti szabad választási lehetõsége csak féléves késéssel, 2008-tól
lesz biztosított. A törvény megjelenésekor még nem volt rendezett a HTM-ek újratárgyalása. A nyitott piac – a gazdaságra, illetve a lakosságra gyakorolt hatása – tekintetében aggályos, hogy a jelentésben felsorolt – a részleges piacnyitás, a
HTM-ek megítélése, a beruházások ösztönzése kapcsán – az állami és piaci szereplõk körében esetenként ellentétes vélemények és elemzések ismertek voltak, de ezek egyeztetésére nem történtek kellõ lépések. Megállapításaink alapján a
nyitott piac – az árak karbantarthatósága, a szerzõdéses rendszer, a rendszerirányítás szempontjából – igényli a nemzeti
tulajdonú társaságok részvételét, ugyanakkor gondoskodni kell a szociálisan rászoruló, a negatív hatások ellen védekezni nem tudó fogyasztók támogatásáról. A többletkapacitások várható csökkenése, az eszközök elöregedése, illetve a tartalékok biztosítása 6000 MW kapacitás építését igényli, vitatott viszont az állami és/vagy a piaci szerepvállalás kérdése.
Erre EU-tapasztalatok utalnak, mert pl. a német piacnyitást követõen 26%-kal csökkentek a beruházások, Finnországban
viszont a magánbefektetõk atomerõmûvet építenek. Körültekintõen kell eljárni a HTM-ek kezelése során, kiemelten a
költségvetést terhelõ kárigényre, illetve a fogyasztói árak elszabadulására. Figyelmet igényel az EU Bizottság által indított eljárások irányultsága. A piacnyitás fogyasztókra gyakorolt várható hatásainak tekintetében egy EU-jelentés szerint
a liberalizálás inkább az árak emelkedését hozta, illetve, ahol az árak csökkentek, ott a lakosság nem váltott szolgáltatót.
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A nyitott energiapiac mûködõképessége, illetve a rendszerirányítás függõsége kapcsán európai elemzések, vélemények
is kételyeket fogalmaztak meg. Ez hazánkban is fontos kérdés, mert a rendszerirányító MAVIR Zrt. tulajdonosa az
MVM Zrt., ezért függetlensége aggályos, annak ellenére, hogy a piaci szereplõk egyenlõ esélye érdekében a MAVIR
Zrt. egy ún. Megfelelési szabályzatot készített.
A megállapítások alapján javaslatokat fogalmaztunk meg a Kormánynak, valamint a gazdasági és közlekedési miniszternek, ezek között legfontosabbnak azt tartottuk, hogy a villamos energiáról szóló törvény végrehajtását biztosító rendeletek kiadásánál, a hosszú távú hatások optimalizálása érdekében, kiemelten kezeljék a hazai elemzéseket, illetve az
európai liberalizációs tapasztalatokat. Emellett felhívtuk a figyelmet arra, hogy a hosszú távú megállapodások rendezésénél EU-konform, ugyanakkor az állami költségvetést kímélõ és a fogyasztók érdekeit is szem elõtt tartó döntések szülessenek.
Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
A Miniszterelnöki Hivatal,
valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium tájékoztatója
Tájékoztató
az országos fõutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére,
a jármûvek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozása pályázat elbírálásáról
83 településen javul a közlekedésbiztonság, mivel ennyi önkormányzat 153 projektje nyert támogatást a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium (GKM) pályázatán, amelyet a gyalogosok védelmét és a jármûvek sebességének ellenõrzését
szolgáló beruházások megvalósítására hirdetett meg a tárca 2007. szeptemberében. Az 500 millió forint keretösszegû
pályázat indítását az úthasználati díj kiterjesztésére vonatkozó – 2007 áprilisában bevezetett – intézkedések nyomán jelentkezõ útpénztári többletbevételek tették lehetõvé
Az 500 millió forint összértékû pályázatra október 31-ig 158 önkormányzat anyaga érkezett be, amelybõl 156 önkormányzat 345 projektje felelt meg a kiírt feltételeknek, mintegy 1,1 milliárd forint értékben. Közülük kerültek ki a nyertesek, a bírálóbizottság döntése alapján. A bírálati szempontok között a legnagyobb súllyal a közlekedésbiztonsági helyzet
szerepelt, majd a pályázó önkormányzat által vállalt önrész, de figyelembe vették a helyi közútkezelõ véleményét, a jármûforgalmat, a nehézgépjármû-forgalmat, valamint a tervek készültségi fokát is.
Az önkormányzatoktól a legtöbb igény sebességkijelzõ telepítésére érkezett, ezt követte a gyalogátkelõhely létesítését
– középszigettel vagy jelzõlámpával, esetleg sárga villogóval, sebességkijelzõvel kiegészítve – célzó projektek száma.
Településkapu létesítésére, mely a közlekedés biztonságát a település belépési pontjain sávelhúzással elõsegítõ forgalomtechnikai megoldás, is sok pályázat érkezett.
A 153 nyertes projekt közül 84 gyalogátkelõhely létesítésére, átalakítására – pl. jelzõlámpával, középszigettel – nyert
támogatást. Sebességkijelzõ 51 helyre kerülhet, településkaput 16 helyen létesíthetnek, sárga villogó 2 helyen javítja
majd a biztonságot.
A pályázaton olyan települési önkormányzatok vehettek részt, amelyek területén az országos közúthálózat elsõ, vagy
másodrendû fõútja halad át. Egy pályázat legfeljebb három mûszaki létesítményre vonatkozhatott. Az önkormányzatok
pályázhattak egyénileg, illetve társult formában. A társfinanszírozás mértéke pályázatonként legfeljebb bruttó 15 millió Ft. Az önkormányzatoknak ezen felül a teljes bekerülési összeg legalább 10%-ának megfelelõ önrészt kell biztosítaniuk.
A beérkezett pályázatok száma, a keretösszegnél több mint kétszer nagyobb forrásigény arra utal, hogy a pályázat
minden megyében jelentõs érdeklõdést keltett, sikeres volt. A GKM 2008-ban is tervezi a pályázat meghirdetését hasonló feltételekkel.

Sorszám

Nyilvántartási
szám

Soltvadkert
Soltvadkert
Solt
Kecel
Csávoly
Bócsa
Bócsa
Bócsa
Baja
Baja
Baja
Vásárosdombó
Vásárosdombó
Sátoraljaújhely
Sajószentpéter
Dubicsány
Dubicsány
Tiszaújváros
Tiszaújváros
Szarvas
Szarvas
Szarvas
Körösladány
Kondoros
Kondoros
Gyomaendrõd
Szeged
Makó
Makó
Makó
Klárafalva
Ferencszállás
Deszk
Deszk
Csongrád

Megye

BÁCS
BÁCS
BÁCS
BÁCS
BÁCS
BÁCS
BÁCS
BÁCS
BÁCS
BÁCS
BÁCS
BAR
BAR
BAZ
BAZ
BAZ
BAZ
BAZ
BAZ
BÉKÉ
BÉKÉ
BÉKÉ
BÉKÉ
BÉKÉ
BÉKÉ
BÉKÉ
CSON
CSON
CSON
CSON
CSON
CSON
CSON
CSON
CSON

Útszám

53–54
54
52
54
55
54
54
54
51
51
51
611
611
37
26
26
26
35
35
44
44
44
47
44
44
46
43
43
43
43
43
43
43
43
451

Kmszelvény

38,090
38,666
52,112
58,700
85,413
36,096
37,277
159,911
160,235
160,555
8,355
9,561
76,671
14,658
33,340
33,720
16,895
74,000
75,835
77,158
91,400
96,820
97,236
47,500
6,950
30,150
32,880
34,715
17,924
20,046
10,775
11,210
25,330

Projekt leírása

gyalogátkelõhely
gyalogátkelõhely
gyalogátkelõhely jelzõlámpás
sebességkijelzõ
gyalogátkelõhely középszigettel
településkapu
településkapu
sebességkijelzõ
gyalogátkelõhely átalakítás hangjelzõvel
gyalogátkelõhely átalakítás hangjelzõvel
gyalogátkelõhely átalakítás hangjelzõvel
településkapu
településkapu
gyalogátkelõhely jelzõlámpás
gyalogátkelõhely csomópontban, jelzõlámpás
gyalogátkelõhely
településkapu
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
településkapu
gyalogátkelõhely átalakítása jelzõlámpásossá
gyalogátkelõhely átalakítása jelzõlámpásossá
gyalogátkelõhely jelzõlámpás
gyalogátkelõhely középszigettel, jelzõlámpával
gyalogátkelõhely középszigettel, jelzõlámpával
sebességkijelzõ, szankcionáló
gyalogátkelõhely középszigettel
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
gyalogátkelõhely jelzõlámpás
gyalogátkelõhely jelzõlámpás
gyalogátkelõhely csomópontban, jelzõlámpás
gyalogátkelõhely jelzõlámpás
gyalogátkelõhely középszigettel

Beavatkozás
összértéke E Ft

2 118
2 182
17 085
1 241
2 466
6 239
5 969
1 638
368
184
368
8 245
8 245
10 567
12 998
1 141
2 771
1 360
1 360
7 000
5 500
5 500
7 116
5 500
5 500
11 368
10 500
1 167
1 167
1 167
6 000
4 680
4 500
9 360
1 736

Saját érték %

15
15
12
19
10
15
15
15
10
10
10
10
10
15
18
20
20
30
30
17
17
17
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Igényelt összeg
E Ft

1 800
1 855
15 000
1 000
2 219
5 640
5 349
780
331
166
331
7 420
7 420
9 000
10 698
913
2 217
1 055
1 055
5 833
4 583
4 583
6 404
4 950
4 950
10 231
9 450
1 050
1 050
1 050
5 400
4 200
4 050
8 424
1 562

41

69
69
25
7
42
58
58
58
64
64
64
28
28
10
1
59
59
57
57
96
96
96
48
100
100
120
133
118
118
118
92
60
3
3
116
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Nyertes projektek listája
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1. táblázat

Apátfalva
Apátfalva
Apátfalva
Székesfehérvár
Székesfehérvár
Székesfehérvár
Seregélyes
Seregélyes
Enying
Enying
Enying
Vitnyéd
Vitnyéd
Veszprémvarsány
Szárföld
Szárföld
Sopron
Ravazd
Ravazd
Ravazd
Nyúl
Nyúl
Nyúl
Kópháza
Farád
Bezenye
Vámospércs
Parád
Kerecsend
Eger
Eger
Jásztelek
Tata
Tata
Tata
Nyegesújfalu
Lábatlan

Megye

CSON
CSON
CSON
FEJÉ
FEJÉ
FEJÉ
FEJÉ
FEJÉ
FEJÉ
FEJÉ
FEJÉ
GYÕR
GYÕR
GYÕR
GYÕR
GYÕR
GYÕR
GYÕR
GYÕR
GYÕR
GYÕR
GYÕR
GYÕR
GYÕR
GYÕR
GYÕR
HAJD
HEV
HEV
HEV
HEV
JÁSZ
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM

Útszám

43
43
43
811
811
811
62
62
64
64
64
85
85
82
85
85
84
82
82
82
82
82
82
84
85
15
48
24
25
25
25
32
1
1
1
10
10

Kmszelvény

41,384
40,672
42,232
3,260
3,730
4,710
32,450
30,700
31,580
32,550
34,900
46,188
47,517
43,014
35,965
36,180
120,920
54,500
54,760
54,920
62,800
63,600
64,100
114,350
29,900
11,376
18,457
26,780
0,829
19,429
19,185
35,464
62,352
62,865
63,540
53,280
57,972

Projekt leírása

gyalogátkelõhely átalakítása jelzõlámpásossá
gyalogátkelõhely kiegészítése sárga villogóval
gyalogátkelõhely kiegészítése sárga villogóval
gyalogátkelõhely középszigettel
gyalogátkelõhely középszigettel
gyalogátkelõhely középszigettel
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
gyalogátkelõhely csomópontban, jelzõlámpás
sebességkijelzõ
gyalogátkelõhely középszigettel
gyalogátkelõhely középszigettel
gyalogátkelõhely
gyalogátkelõhely
gyalogátkelõhely
gyalogátkelõhely felújítása sárga villogók cseréje
gyalogátkelõhely kiegészítése sárga villogóval
gyalogátkelõhely
településkapu
sebességkijelzõ
gyalogátkelõhely csomópontban, jelzõlámpás
gyalogátkelõhely
gyalogátkelõhely átalakítása jelzõlámpásossá
sebességkijelzõ
településkapu
gyalogátkelõhely középszigettel
gyalogátkelõhely átalakítása jelzõlámpásossá
gyalogátkelõhely középszigettel, jelzõlámpával
sebességkijelzõ

Beavatkozás
összértéke E Ft

5 340
3 300
3 300
2 917
6 079
9 067
1 240
1 240
1 162
1 162
1 162
750
750
1 370
1 000
1 000
15 100
1 000
3 000
3 000
1 610
956
1 022
1 164
83
1 130
5 390
1 451
21 754
3 685
10 705
1 000
4 788
10 031
8 737
16 500
1 206

Saját érték %

10
10
10
17
17
17
10
10
25
25
25
20
20
10
20
20
23
15
15
15
15
15
15
10
10
10
10
11
31
10
10
20
39
39
39
10
15

Igényelt összeg
E Ft

4 806
2 970
2 970
2 423
5 048
7 529
1 116
1 116
871
871
871
600
600
1 233
800
800
11 600
850
2 550
2 550
1 369
813
869
1 047
75
1 017
4 851
1 290
15 000
3 301
9 589
800
2 909
6 093
5 307
14 850
1 025
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126
126
126
73
73
73
85
85
112
112
112
24
24
87
17
17
123
29
29
29
93
93
93
38
70
41
132
5
104
15
15
30
109
109
109
77
151
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
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Pályázó

Megye

Útszám

Kmszelvény

Lábatlan
Komárom
Komárom
Esztergom
Szécsény
Szécsény
Szalmatercs
Szalmatercs
Szalmatercs
Rétság
Bátonyterenye
Tahitótfalu
Tahitótfalu
Tahitótfalu
Szõdliet

KOM
KOM
KOM
KOM
NÓGR
NÓGR
NÓGR
NÓGR
NÓGR
NÓGR
NÓGR
PEST
PEST
PEST
PEST

10
1
1
11
22
22
22
22
22
2
21
11
11
11
2

59,919
83,363
84,234
66,941
39,700
39,806
52,656
52,038
52,996
55,725
44,500
29,000
30,700
31,300
29,120

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

145
145
145
150
99
99
99
27
27
111
111
111
119
148
148
103
46
153
153
35
35

Szentendre
Szentendre
Szentendre
Pilisvörösvár
Piliscsaba
Piliscsaba
Piliscsaba
Pilis
Pilis
Kismaros
Kismaros
Kismaros
Kerepes
Göd
Göd
Dunakeszi
Dunabogdány
Diósd
Diósd
Siófok
Siófok

PEST
PEST
PEST
PEST
PEST
PEST
PEST
PEST
PEST
PEST
PEST
PEST
PEST
PEST
PEST
PEST
PEST
PEST
PEST
SOM
SOM

11
11
11
10
10
10
10
4
4
12
12
12
3
2
2
2
11
7
7
7
65

20,235

19,084
24,788
25,085
25,750
45,600
46,700
7,560
6,747
7,022
22,270
23,540
26,805
17,755
35,500
13,800
15,130
112,296
81,713

sebességkijelzõ
gyalogátkelõhely
gyalogátkelõhely
gyalogátkelõhely középszigettel
gyalogátkelõhely
gyalogátkelõhely
gyalogátkelõhely középszigettel
településkapu
településkapu
gyalogátkelõhely
sebességkijelzõ (mobil)
településkapu
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
gyalogátkelõhely átalakítása jelzõlámpásossá,
sebességkijelzõ
gyalogátkelõhely átalakítása jelzõlámpásossá
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
gyalogátkelõhely sárga.villogós
gyalogátkelõhely középszigettel
gyalogátkelõhely középszigettel
gyalogátkelõhely középszigettel
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
településkapu
gyalogátkelõhely
gyalogátkelõhely
gyalogátkelõhely jelzõlámpás
gyalogátkelõhely középszigettel
gyalogátkelõhely átalakítása jelzõlámpásossá
gyalogátkelõhely középszigettel
településkapu
gyalogátkelõhely középszigettel
gyalogátkelõhely középszigettel
gyalogátkelõhely csomópontban, jelzõlámpás
gyalogátkelõhely középszigettel

Saját érték %

Igényelt összeg
E Ft

1 206
2 134
2 314
3 823
1 200
1 241
3 267
2 472
1 396
2 074
943
4 700
1 860
1 860
16 420

15
20
20
10
10
10
10
10
10
10
10
18
18
18
12

1 025
1 703
1 846
3 441
1 080
1 117
2 940
2 225
1 257
1 867
849
3 863
1 529
1 529
14 420

17 489
1 453
1 453
5 541
6 304
7 584
4 624
1 335
1 335
1 557
1 557
8 476
11 856
6 960
9 360
4 302
12 677
3 101
3 545
18 000
2 888

26
26
26
10
20
20
20
15
15
39
39
39
10
10
10
10
10
10
10
39
39

12 863
1 068
1 068
4 987
5 043
6 068
3 699
1 135
1 135
1 401
1 401
7 628
10 670
6 264
8 424
3 871
11 409
2 791
3 191
11 006
1 766

43

151
63
63
62
95
95
51
51
51
144
44
146
146
146
97

Beavatkozás
összértéke E Ft
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73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

Projekt leírása
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Sorszám

Siófok
Balatonszentgyörgy
Balatonkeresztúr
Vásárosnamény
Vásárosnamény
Vásárosnamény
Tiszavasvári
Tiszavasvári
Tiszavasvári
Tiszavasvári
Tiszavasvári
Tiszavasvári
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Nyírcsászári
Tamási
Szekszárd
Szekszárd
Nagydorog
Szentgotthárd
Szentgotthárd
Nádasd
Nádasd
Egyházasrádóc
Egyházasrádóc
Egyházasrádóc
Egyházasrádóc
Balogunyom
Alsóújlak
Alsóújlak
Várpalota
Pápa
Pápa
Farkasgyepû
Farkasgyepû
Balatonkenese

Megye

SOM
SOM
SOM
SZSZB
SZSZB
SZSZB
SZSZB
SZSZB
SZSZB
SZSZB
SZSZB
SZSZB
SZSZB
SZSZB
SZSZB
SZSZB
TOLN
TOLN
TOLN
TOLN
VAS
VAS
VAS
VAS
VAS
VAS
VAS
VAS
VAS
VAS
VAS
VESZ
VESZ
VESZ
VESZ
VESZ
VESZ

Útszám

65
76
7
41
41
41
36
36
36
36
36
36
36
38
38
471
65
56
56
63
8
8
86
86
86
86
86
86
86
8
8
8
83
83
83
83
71

Kmszelvény

83,867
3,520
164,598
50,225
51,540
54,425
22,565
23,655
24,354
22,565
23,655
24,345
47,975
37,568
37,781
57,180
46,380
3,440
3,805
25,590
186,240
186,770
45,073
46,473
59,470
59,741
59,700
59,711
67,975
140,473
140,850
27,490
19,300
19,900
6,020
7,180
12,050

Projekt leírása

gyalogátkelõhely középszigettel
gyalogátkelõhely jelzõlámpás
gyalogátkelõhely
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
gyalogátkelõhely jelzõlámpás
gyalogátkelõhely csomópontban, jelzõlámpás
gyalogátkelõhely középszigettel
gyalogátkelõhely középszigettel
gyalogátkelõhely
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sárga villogó
sárga villogó
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
gyalogosátkelõhelyre prizmák
településkapu, sebességkijelzõ
gyalogátkelõhely középszigettel
településkapu, sebességkijelzõ
településkapu, sebességkijelzõ
gyalogátkelõhely jelzõlámpás

Beavatkozás
összértéke E Ft

3 644
4 276
1 761
1 320
1 320
1 320
1 191
1 063
1 063
1 071
1 215
1 255
1 532
1 350
1 109
13 886
23 400
7 788
3 624
878
1 216
1 216
1 440
1 440
2 000
1 931
343
343
1 500
1 440
1 440
576
5 671
2 780
9 346
9 346
11 940

Saját érték %

39
12
11
10
10
10
15
15
15
15
15
15
10
10
10
10
36
10
10
13
10
10
10
10
10
10
10
10
9
10
10
11
12
12
20
20
10

Igényelt összeg
E Ft

2 228
3 762
1 561
1 188
1 188
1 188
1 012
904
904
911
1 033
1 067
1 379
1 215
998
12 497
15 000
7 009
3 261
766
1 094
1 094
1 296
1 296
1 800
1 738
309
309
1 364
1 296
1 296
512
5 000
2 451
7 500
7 500
10 746

2008/1. szám

35
137
13
154
154
154
121
121
121
121
121
121
14
14
14
78
156
113
113
31
129
129
9
9
66
66
66
66
53
21
21
33
2
2
114
114
11

Pályázó

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

Nyilvántartási
szám

44

Sorszám

Nyilvántartási
szám

146
147
148
149
150
151
152
153

65
65
80
50
50
50
76
76

VESZ
VESZ
VESZ
ZALA
ZALA
ZALA
ZALA
ZALA

Útszám

71
71
71
61
74
74
71
71

Kmszelvény

16,610
17,500
22,530
191,200
1,550
3,370
100,050
100,740

Projekt leírása

gyalogátkelõhely
gyalogátkelõhely
gyalogátkelõhely jelzõlámpás
gyalogátkelõhely sárga.villogós
gyalogátkelõhely sárga.villogós
gyalogátkelõhely sárga.villogós
gyalogátkelõhely átalakítása jelzõlámpásossá
gyalogátkelõhely középszigettel, jelzõlámpával
ÖSSZESEN:

Beavatkozás
összértéke E Ft

2 319
1 337
14 964
2 300
1 951
1 693
3 528
5 388
668 277

Saját érték %

11
11
10
10
10
10
15
15

Igényelt összeg
E Ft

2 065
1 191
13 464
2 070
1 756
1 523
2 999
4 579
557 295

Nem támogatott projektek listája

Nyilvántartási
szám

42
42
90
127
127
122
84
84
84
45
45
79
79
79
79
79
142
142
142
142
16

Pályázó

Csávoly
Csávoly
Harta
Kiskõrös
Kiskõrös
Mélykút
Magyarszék
Magyarszék
Magyarszék
Nagypeterd
Nagypeterd
Szajk
Szajk
Szajk
Szajk
Szajk
Szigetvár
Szigetvár
Szigetvár
Szigetvár
Túrony

Megye

BÁCS
BÁCS
BÁCS
BÁCS
BÁCS
BÁCS
BAR
BAR
BAR
BAR
BAR
BAR
BAR
BAR
BAR
BAR
BAR
BAR
BAR
BAR
BAR

Útszám

55
55
51
53
53
55
66
66
66
6
6
57
57
57
57
57
6
6
67
67
58

Kmszelvény

84,861
85,820
98,270
26,697
29,574
64,640
15,350
16,610
17,040
223,840
224,035
11,300
11,550
11,700

232,730
233,580
1,500
1,850
18,689

Projekt leírása

forgalomcsillapító sziget
településkapu
gyalogátkelõhely sárga villogós
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
gyalogátkelõhely jelzõlámpás
balra kanyarodó sáv
településkapu
településkapu
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
településkapu
településkapu
gyalogátkelõhely átalakítása jelzõlámpásossá
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
gyalogos híd

Beavatkozás
összértéke
E Ft

3 337
6 515
14 901
1 673
1 673
10 453
4 492
7 239
4 873
1 265
1 265
5 500
5 500
1 200
1 400
1 400
844
844
1 224
1 224
4 949

Saját érték %

10
10
15
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
10

Igényelt összeg
E Ft

3 004
5 864
12 666
1 506
1 506
9 407
4 043
6 515
4 386
1 139
1 139
4 950
4 950
1 080
1 260
1 260
752
752
1 091
1 091
4 454

45

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Balatonfûzfõ
Balatonfûzfõ
Balatonalmádi
Nagykanizsa
Nagykanizsa
Nagykanizsa
Gyenesdiás
Gyenesdiás

Megye

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2. táblázat
Sorszám

Pályázó

2008/1. szám

Sorszám

Bodrogkeresztúr
Bodrogkeresztúr
Bodrogkeresztúr
Bodrogkeresztúr
Bodrogkeresztúr
Bodrogkeresztúr
Bodrogkeresztúr
Bodrogkeresztúr
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Borsodnádasd
Kazincbarcika
Sajószöged
Sajószöged
Sajószöged
Tokaj
Gyomaendrõd
Gyomaendrõd
Kondoros
Mezõberény
Mezõberény
Mezõberény
Deszk
Mórahalom
Mórahalom
Lovasberény
Lovasberény
Lovasberény
Seregélyes
Abda
Abda
Bezenye
Bezenye
Bõsárkány
Bõsárkány
Csorna
Csorna

Megye

BAZ
BAZ
BAZ
BAZ
BAZ
BAZ
BAZ
BAZ
BAZ
BAZ
BAZ
BAZ
BAZ
BAZ
BAZ
BAZ
BÉKÉ
BÉKÉ
BÉKÉ
BÉKÉ
BÉKÉ
BÉKÉ
CSON
CSON
CSON
FEJÉ
FEJÉ
FEJÉ
FEJÉ
GYÕR
GYÕR
GYÕR
GYÕR
GYÕR
GYÕR
GYÕR
GYÕR

Útszám

38
38
38
38
38
38
38
38
25
25
25
26
35
35
35
38
46
46
44
47
46
47
43
55
55
811
8119
811
62
1
1
15
15
86
86
85
85

Kmszelvény

Projekt leírása

1,840 gyalogátkelõhely
1,850 településkapu
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
3,250 sebességkijelzõ
55,575 gyalogátkelõhely sárga villogós
55,689 gyalogátkelõhely sárga villogós
sebességkijelzõ
22,260 gyalogátkelõhely jelzõlámpás
12,596 sebességkijelzõ
14,100 sebességkijelzõ
14,110 sebességkijelzõ
8,330 gyalogátkelõhely jelzõlámpás
41,500 sebességkijelzõ
43,810 sebességkijelzõ
96,680 sebességkijelzõ
108,950 gyalogátkelõhely átalakítása jelzõlámpásossá
65,315 gyalogátkelõhely középszigettel, sárga villogóval
107,310 sebességkijelzõ
10,255 sebességkijelzõ
20,050 sebességkijelzõ
21,650 sebességkijelzõ
18,060 elleníves tengelyelhúzás
18,350 csepp alakú szigetek
18,410 elleníves tengelyelhúzás
28,380 sebességkijelzõ
133,864 sebességkijelzõ
133,864 sebességkijelzõ
10,500 sebességkijelzõ
12,100 sebességkijelzõ
158,325 sebességkijelzõ
161,100 sebességkijelzõ
24,650 sebességkijelzõ
28,000 sebességkijelzõ

Beavatkozás
összértéke
E Ft

70
4 611
1 110
1 110
1 110
1 110
1 110
1 110
1 332
557
1 063
7 700
1 148
1 148
1 148
16 500
2 566
2 566
2 100
3 379
7 500
1 800
1 140
1 623
1 183
3 486
3 486
3 486
1 240
1 360
1 360
1 000
1 000
1 200
1 200
1 000
1 000

Saját érték %

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
13
13
13
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Igényelt összeg
E Ft

63
4 150
999
999
999
999
999
999
1 197
501
955
6 930
1 000
1 000
1 000
14 850
2 309
2 309
1 890
3 041
6 750
1 620
1 026
1 458
1 063
3 136
3 136
3 136
1 116
1 224
1 224
900
900
1 080
1 080
900
900

2008/1. szám

101
101
101
101
101
101
101
101
158
158
158
49
155
155
155
140
120
120
100
136
136
136
3
20
20
138
138
138
85
110
110
41
41
89
89
82
82

Pályázó

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Nyilvántartási
szám

46

Sorszám

Csorna
Écs
Écs
Écs
Farád
Farád
Gönyû
Gönyû
Gönyû
Gyarmat
Gyarmat
Kapuvár
Kapuvár
Kópháza
Öttevény
Öttevény
Öttevény
Pér
Pér
Vámosszabadi
Vámosszabadi
Veszprémvarsány
Hajdúböszörmény
Vámospércs
Vámospércs
Gyöngyös
Hatvan
Hatvan
Hatvan
Heves
Cserkeszõlõ
Jászberény
Jászberény
Jászberény
Kunhegyes
Kunhegyes
Kunhegyes

Megye

GYÕR
GYÕR
GYÕR
GYÕR
GYÕR
GYÕR
GYÕR
GYÕR
GYÕR
GYÕR
GYÕR
GYÕR
GYÕR
GYÕR
GYÕR
GYÕR
GYÕR
GYÕR
GYÕR
GYÕR
GYÕR
GYÕR
HAJD
HAJD
HAJD
HEV
HEV
HEV
HEV
HEV
JÁSZ
JÁSZ
JÁSZ
JÁSZ
JÁSZ
JÁSZ
JÁSZ

Útszám

86
82
82
82
85
85
1
1
1
83
83
85
85
84
1
1
1
81
81
14
14
82
35
48
48
24
3
32
21
31
44
31
32
32
34
34
34

Kmszelvény

151,800
59,660
59,950
61,100
29,010
30,280
108,880
109,530
109,880
45,300
46,500
43,000
44,000
114,550
137,500
140,100
137,700
68,500
69,900
6,800
7,400
43,147
64,944
19,850
20,850
6,940
59,900
0,677
1,000
110,870
44,650
81,343
25,561
28,254
38,060
37,922
37,669

Projekt leírása

sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
gyalogátkelõhely kiegészítése sárga villogóval
gyalogátkelõhely kiegészítése sárga villogóval
gyalogátkelõhely kiegészítése sárga villogóval
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
gyalogátkelõhely középszigettel, jelzõlámpával
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
gyalogátkelõhely
gyalogátkelõhely csomópontban, jelzõlámpás
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
gyalogátkelõhely középszigettel
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
gyalogátkelõhely sárga villogós
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
gyalogátkelõhely jelzõlámpás
gyalogátkelõhely
gyalogátkelõhely

Beavatkozás
összértéke
E Ft

1 000
1 000
1 000
1 000
1 198
1 198
1 433
1 433
1 433
1 313
1 313
1 061
1 061
1 000
1 423
1 423
6 627
1 657
1 657
1 000
1 000
2 310
23 351
1 272
1 272
17 128
1 017
1 017
1 017
1 175
5 275
911
911
911
5 040
720
720

Saját érték %

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
13
13
13
10
10
10
10
10
36
10
10
12
15
15
15
10
20
10
10
10
10
10
10

Igényelt összeg
E Ft

900
900
900
900
1 078
1 078
1 290
1 290
1 290
1 178
1 178
955
955
900
1 238
1 238
5 766
1 491
1 491
900
900
2 079
15 000
1 145
1 145
14 994
865
865
865
1 058
4 220
820
820
820
4 536
648
648

47

82
40
40
40
70
70
37
37
37
67
67
39
39
38
12
12
12
34
34
32
32
87
72
132
132
105
94
94
94
56
107
26
26
26
141
141
141

Pályázó

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Nyilvántartási
szám

2008/1. szám

Sorszám

Kunszentmárton
Ászár
Ászár
Dunaalmás
Dunaalmás
Esztergom
Kisbér
Süttõ
Tatabánya
Érsekvadkert
Érsekvadkert
Mátraterenye
Mátraterenye
Mátraterenye
Mátraverebély
Mátraverebély
Diósd
Diósd
Gödöllõ
Kiskunlacháza
Kiskunlacháza
Kiskunlacháza
Mende
Nagymaros
Nagymaros
Szentmártonkáta
Szentmártonkáta
Balatonszentgyörgy
Baté
Baté
Fonyód
Kaposmérõ
Kaposmérõ (Kaposfõ)
Kaposmérõ (Nagybajom)
Sávoly
Csaroda
Mátészalka

Megye

JÁSZ
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
NÓGR
NÓGR
NÓGR
NÓGR
NÓGR
NÓGR
NÓGR
PEST
PEST
PEST
PEST
PEST
PEST
PEST
PEST
PEST
PEST
PEST
SOM
SOM
SOM
SOM
SOM
SOM
SOM
SOM
SZSZB
SZSZB

Útszám

45
81
81
10
10
11
81
10
1
22
22
23
23
23
21
21
7
7
3
51
51
51
31
12
12
31
31
76
61
61
7
610
61
61
7
41
49

Kmszelvény

1,155
49,050
49,900
71,355
71,355
67,150
46,889
62,000
55,151
7,898
8,407
12,678
12,079
13,669
38,900
39,600
15,090
15,210
31,696
39,502
38,270
43,610
34,100
12,600
11,780
55,435
56,935
3,390
104,704
105,385
145,066
126,750
130,760
143,770
178,131
64,710
15,810

Projekt leírása

gyalogátkelõhely csomópontban, jelzõlámpás
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
gyalogátkelõhely középszigettel, sárga villogóval
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
gyalogátkelõhely jelzõlámpás
gyalogátkelõhely
gyalogátkelõhely
gyalogátkelõhely középszigettel
településkapu
településkapu
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
gyalogátkelõhely csomópontban, jelzõlámpás
gyalogátkelõhely középszigettel, jelzõlámpával
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
gyalogátkelõhely átalakítása jelzõlámpásossá
gyalogátkelõhely középszigettel
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
gyalogátkelõhely középszigettel
gyalogátkelõhely sárga villogós
gyalogátkelõhely sárga villogós
gyalogátkelõhely sárga villogós
gyalogátkelõhely
gyalogátkelõhely jelzõlámpás
sebességkijelzõ

Beavatkozás
összértéke
E Ft

16 700
1 326
1 326
10 996
1 624
1 676
1 501
1 000
35 000
1 677
1 907
5 072
3 071
2 747
1 181
1 181
1 440
1 440
21 400
13 440
660
660
7 165
5 778
1 377
1 115
1 115
270
1 910
1 910
12 853
4 626
4 721
4 769
8 460
14 064
1 240

Saját érték %

10
10
10
10
10
10
10
10
57
10
10
10
10
10
13
13
10
10
30
10
10
10
10
10
10
10
10
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Igényelt összeg
E Ft

15 000
1 193
1 193
9 896
1 461
1 509
1 350
900
15 000
1 509
1 716
4 564
2 764
2 472
1 031
1 031
1 296
1 296
15 000
12 096
594
594
6 449
5 200
1 239
1 035
1 035
238
1 719
1 719
11 568
4 163
4 249
4 292
7 614
12 657
1 116

2008/1. szám

115
139
139
147
147
62
83
6
4
86
86
52
52
52
61
61
153
153
71
117
117
117
143
55
55
22
22
137
131
131
43
124
124
124
135
19
128

Pályázó

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

Nyilvántartási
szám

48

Sorszám

Mátészalka
Mátészalka
Mátészalka
Mátészalka
Mátészalka
Mátészalka
Mátészalka
Mátészalka
Nyírcsászári
Nyírmeggyes
Nyírmeggyes
Nyírmeggyes
Nyírmihálydi
Nyírmihálydi
Nyírmihálydi
Nyírmihálydi
Nyírmihálydi
Nyírmihálydi
Nyírmihálydi
Pátyod
Pátyod
Pátyod
Hõgyész
Hõgyész
Iregszemcse
Iregszemcse
Iregszemcse
Kakasd
Kakasd
Nagydorog
Balogunyom
Nádasd
Rátót
Vasszécsen
Vasszécsen
Vasvár
Vasvár

Megye

SZSZB
SZSZB
SZSZB
SZSZB
SZSZB
SZSZB
SZSZB
SZSZB
SZSZB
SZSZB
SZSZB
SZSZB
SZSZB
SZSZB
SZSZB
SZSZB
SZSZB
SZSZB
SZSZB
SZSZB
SZSZB
SZSZB
TOLN
TOLN
TOLN
TOLN
TOLN
TOLN
TOLN
TOLN
VAS
VAS
VAS
VAS
VAS
VAS
VAS

Útszám

49
49
49
49
49
49
49
49
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
49
49
49
65
65
65
65
65
6
6
63
86
86
8
87
87
74
74

Kmszelvény

Projekt leírása

14,970 sebességkijelzõ
18,300 sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
57,874 sebességkijelzõ
65,900 sebességkijelzõ
66,775 sebességkijelzõ
67,330 sebességkijelzõ
33,367 sebességkijelzõ
33,672 sebességkijelzõ
33,931 sebességkijelzõ
34,132 sebességkijelzõ
34,305 sebességkijelzõ
33,715 sebességkijelzõ
34,346 sebességkijelzõ
45,205 sebességkijelzõ
44,905 gyalogátkelõhely jelzõlámpás
45,740 sebességkijelzõ
25,000 sebességkijelzõ
27,000 sebességkijelzõ
57,497 településkapu
57,597 gyalogátkelõhely
57,834 gyalogátkelõhely
150,000 sebességkijelzõ
150,465 sebességkijelzõ
26,283 gyalogátkelõhely
68,075 településkapu, sebességkijelzõ
45,640 gyalogátkelõhelyen sárga villogó
178,061 településkapu
13,950 sebességkijelzõ
14,200 sebességkijelzõ
72,941 sebességkijelzõ
73,752 sebességkijelzõ

Beavatkozás
összértéke
E Ft

1 240
1 240
1 240
1 240
1 240
1 240
1 240
1 240
1 112
1 245
1 728
2 118
1 090
1 090
1 250
1 299
1 349
958
958
1 172
11 893
1 276
1 300
1 300
9 154
722
2 106
1 527
1 527
1 416
15 000
1 620
10 450
1 313
1 313
1 254
1 254

Saját érték %

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
13
9
10
9
10
10
11
11

Igényelt összeg
E Ft

1 116
1 116
1 116
1 116
1 116
1 116
1 116
1 116
1 001
1 121
1 555
1 906
974
974
1 117
1 161
1 206
856
856
1 055
10 704
1 148
1 170
1 170
8 239
650
1 895
1 350
1 350
1 235
13 636
1 458
9 500
1 181
1 181
1 121
1 121
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128
128
128,03
128,04
128,05
128,06
128,07
128,08
78
102
102
102
108
108
108
108
108
108
108
157
157
157
106
106
130
130
130
134
134
31
53
9
54
152
152
8
8

Pályázó
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133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

Nyilvántartási
szám
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Sorszám

8
88
68
68
11
75
75
47
47
33
33
18
18
91
149
81
81
125
125
98
98
98
23

Pályázó

Vasvár
Vát
Balatonakali
Balatonakali
Balatonkenese
Balatonrendes
Balatonrendes
Balatonszepezd
Balatonszepezd
Várpalota
Várpalota
Zánka
Zánka
Zirc
Alsópáhok
Egervár
Egervár
Vonyarcvashegy
Vonyarcvashegy
Zalaapáti
Zalaapáti
Zalaapáti
Zalaegerszeg

Megye

VAS
VAS
VESZ
VESZ
VESZ
VESZ
VESZ
VESZ
VESZ
VESZ
VESZ
VESZ
VESZ
VESZ
ZALA
ZALA
ZALA
ZALA
ZALA
ZALA
ZALA
ZALA
ZALA

Útszám

74
86
71
71
71
71
71
71
71
8
8
71
71
82
75
74
74
71
71
75
75
75
76

Kmszelvény

74,417
91,137
53,645
64,130
12,490
71,250
72,430
62,298
62,658
27,575
29,300
59,077
59,610
24,050
3,200
59,600
61,250
97,100
99,050
11,200
11,150
10,150
56,279

Projekt leírása

sebességkijelzõ
gyalogátkelõhely középszigettel, jelzõlámpával
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
csomópont átépítés
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
településkapu, sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
sebességkijelzõ
gyalogátkelõhely csomópontban, jelzõlámpás
ÖSSZESEN:

Beavatkozás
összértéke
E Ft

1 254
10 590
1 181
1 181
1 200
1 189
1 189
1 308
1 308
1 305
1 305
710
710
1 300
14 911
1 321
1 321
1 318
1 318
12 449
1 544
1 544
24 993

Saját érték %

11
10
15
15
10
11
11
10
10
11
11
10
10
10
13
11
11
11
11
11
11
11
40

Igényelt összeg
E Ft

1 121
9 531
1 004
1 004
1 080
1 064
1 064
1 177
1 177
1 162
1 162
639
639
1 170
12 911
1 171
1 171
1 173
1 173
11 115
1 378
1 378
15 000
537 030
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170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

Nyilvántartási
szám
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Az Oktatási és Kulturális Minisztérium közleményei
Az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
határozatai
HATÁROZAT
A BCE Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont (1085 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48–52.) akkreditált vizsgaközpont
által bejelentett vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007.
augusztus 27-i ülésén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint
engedélyezi
Név: Cambridge Nyelviskola Oktatási Nevelési és Szolgáltató Betéti Társaság
Cím: 4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 5.
A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-III/1/2000. számú határozattal együtt érvényes.
INDOKOLÁS
A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 07. 16-án átvett hiánytalan kérelem alapján megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdésében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. Tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.
Budapest, 2007. augusztus 28.
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából
Fazekas Márta s. k.,
igazgató

(AK-III/15/2007.)

***
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HATÁROZAT
A BCE Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont (1085 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48–52.) akkreditált vizsgaközpont
által bejelentett vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007.
augusztus 27-i ülésén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint
engedélyezi
Név: Oxford School 98 Nyelviskola Kft.
Cím: 5000 Szolnok, Kossuth tér 10/C. IV/1.
A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-III/1/2000. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS
A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 07. 16-án átvett hiánytalan kérelem alapján megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdésében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. Tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. augusztus 28.
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából
Fazekas Márta s. k.,
igazgató

(AK-III/16/2007.)

***
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HATÁROZAT
A BCE Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont (1085 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48–52.) akkreditált vizsgaközpont
által akkreditált vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007.
augusztus 27-i ülésén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ akkreditált vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint
engedélyezi
Név: Berzsenyi Dániel Fõiskola Bölcsészettudományi Kar Filológiai és Interkulturális Kommunikáció Intézet
Cím: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2.
Nyelvvizsgarendszer: OECONOM
Nyelvek: angol, kétnyelvû; német, kétnyelvû
Fajta: közgazdasági szaknyelvi
A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-III/1/2000. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS
A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 07. 16-án átvett hiánytalan kérelem alapján megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ akkreditált vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdésében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (2) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. Tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. augusztus 28.
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából
Fazekas Márta s. k.,
igazgató

(AK-III/17/2007.)

***

54

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2008/1. szám

HATÁROZAT
A Budapesti Gazdasági Fõiskola Nyelvvizsga és Továbbképzõ Központ (1055 Budapest, Markó u. 29–31.) akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló
Testület 2007. szeptember 3-i ülésén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint
engedélyezi
Név: Windsor Nyelvstúdió Bt.
Cím: 3535 Miskolc, Béke u. 25.
A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-IV/1/2002. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS
A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 08. 27-én átvett hiánytalan kérelem alapján megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdésében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. Tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.
Budapest, 2007. szeptember 6.
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából
Fazekas Márta s. k.,
igazgató

(AK-IV/19/2007.)
***

HATÁROZAT
A BME Nyelvvizsgaközpont (1111 Budapest, Egry J. u. 1.) akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007. augusztus 27-i ülésén a következõ
döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint
engedélyezi
Név: Sterling House Nyelviskola
Cím: 6720 Szeged, Tömörkény u. 2/C.
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A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-VII/1/2000. számú határozattal együtt érvényes.
INDOKOLÁS
A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 07. 16-án átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és
infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdésében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. Tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.
Budapest, 2007. augusztus 28.
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából
Fazekas Márta s. k.,
igazgató

(AK-VII/40/2007.)

***

HATÁROZAT
A BME Nyelvvizsgaközpont (1111 Budapest, Egry J. u. 1.) akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007. szeptember 10-i ülésén a következõ
döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint
engedélyezi
Név: Business Focus Nyelvoktatási Kft.
Cím: 1085 Budapest, József krt. 45.
A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-VII/1/2000. számú határozattal együtt érvényes.
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INDOKOLÁS
A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 07. 16-án átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján
megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdésében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. Tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.
Budapest, 2007. augusztus 28.
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából
Fazekas Márta s. k.,
igazgató

(AK-VII/41/2007.)
***
HATÁROZAT
A Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárság (7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B) akkreditált vizsgaközpont által akkreditált vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület
2007. augusztus 27-i ülésén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ akkreditált vizsgahely létesítése iránti kérelmét az
Oktatási Hivatal a következõk szerint
engedélyezi
Név: Katedra Nyelviskola, Szombathely (Elite-Invest Kft.)
Cím: 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2.
Nyelvvizsgarendszer: ECL nyelvvizsga (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern
Languages)
Nyelvek: angol, egynyelvû; német, egynyelvû
Fajta: általános
A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XII/1/2001. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS
A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 07. 16-án átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján
megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ akkreditált vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
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A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdésében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (2) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. Tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.
Budapest, 2007. augusztus 28.
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából
Fazekas Márta s. k.,
igazgató

(AK-XII/57/2007.)

***

HATÁROZAT
A Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárság (7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B) akkreditált vizsgaközpont által akkreditált vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület
2007. szeptember 10-i ülésén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ akkreditált vizsgahely létesítése iránti kérelmét az
Oktatási Hivatal a következõk szerint
engedélyezi
Név: Euro Szakiskola és Szakközépiskola
Cím: 4031 Debrecen, Angyalföld tér 7.
Nyelvvizsgarendszer: ECL nyelvvizsga (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages)
Nyelvek: angol, egynyelvû; német, egynyelvû
Fajta: általános
A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XII/1/2001. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS
A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 07. 16-án átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján
megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ akkreditált vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdésében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
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vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (2) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. Tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.
Budapest, 2007. szeptember 11.
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából
Fazekas Márta s. k.,
igazgató

(AK-XII/58/2007.)

***

HATÁROZAT
A SZIE Zöld Út Nyelvvizsgaközpont (2103 Gödöllõ, Páter K. u. 1.) akkreditált vizsgaközpont által akkreditált vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007. szeptember 24-i ülésén a
következõ döntést hozta: A kérelmezõ akkreditált vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk
szerint
engedélyezi
Név: Hatos és Társa Nyelviskola Bt.
Cím: 9021 Gyõr, Szent István u. 7.
Nyelvvizsgarendszer: Zöld Út szaknyelvi vizsga
Nyelvek: kétnyelvû angol, kétnyelvû német, kétnyelvû francia
Fajta: szaknyelvi
A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XV/1/2001. és az AK-XV/6/2002. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS
A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 09. 10-én átvett hiánytalan kérelem alapján 2007. 09. 24-én megállapította,
hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ akkreditált vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdésében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (2) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
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Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. Tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.
Budapest, 2007. szeptember 26.
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából
Fazekas Márta s. k.,
igazgató

(AK-XV/15/2007.)

***

HATÁROZAT
Az EURO Nyelvvizsga Kft. (1012 Budapest, Vérmezõ u. 4.) akkreditált vizsgaközpont akkreditált vizsgarendszerének
új nyelvvel történõ bõvítését kérelmezi. A benyújtott kérelemrõl a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007. augusztus
27-i ülésén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ új nyelv akkreditációja iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint
engedélyezi
Név: német egynyelvû, német kétnyelvû
Fajta: általános
A kérelmezõ köteles az új nyelv tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XVI/1/2001. számú és az AK-XVI/44/2004. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS
A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. június 25-én átvett hiánytalan kérelem, valamint a Szakértõi Bizottság jelentése alapján 2007. augusztus 27-i ülésén azt a döntést hozta, hogy támogatja az Euro vizsgarendszer jelen kérelemben
szereplõ egynyelvû német és kétnyelvû német nyelvvel történõ bõvítését.
Hatáskörömet az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-a, az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998.
Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdése, 6. §-ának (3) bekezdése, az államilag elismert nyelvvizsga
egységes követelményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet határozza meg, az akkreditáció részletes feltételeit és dokumentációját az AK
tartalmazza.
A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (Ket.) 98-99. §-ain, valamint a KR 6. § (84) bekezdésén alapul.
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Az eljárásért fizetendõ akkreditációs díj mértékét az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl
és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet 1. számú melléklete határozza meg, melyet kérelmezõ hivatalomnál megfizetett.
A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. Tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.
Budapest, 2007. augusztus 28.
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából
Fazekas Márta s. k.,
igazgató

(AK-XVI/61/2007.)
***
HATÁROZAT
Az EURO Nyelvvizsga Kft. (1012 Budapest, Vérmezõ u. 4.) akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007. augusztus 27-i ülésén a következõ
döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint
engedélyezi
Név: Bóta Irodaház Kft. Barcelona Nyelviskola
Cím: 3300 Eger, Szálloda u. 5. III. emelet
A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XVI/1/2001. és az AK-XVI/44/2004. számú határozattal együtt érvényes.
INDOKOLÁS
A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 07. 16-án átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és
infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdésében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. Tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.
Budapest, 2007. augusztus 28.
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából
Fazekas Márta s. k.,
igazgató

(AK-XVI/62/2007.)
***
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HATÁROZAT
Az EURO Nyelvvizsga Kft. (1012 Budapest, Vérmezõ u. 4.) akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely
létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007. augusztus 27-i ülésén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint
engedélyezi
Név: Alternative English School Oktató és Szolgáltató Bt.
Cím: 6000 Kecskemét, Kõhíd u. 19.
A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XVI/1/2001. és az AK-XVI/44/2004. számú határozattal együtt érvényes.
INDOKOLÁS
A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 07. 16-án átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és
infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdésében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. Tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.
Budapest, 2007. augusztus 28.
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából
Fazekas Márta s. k.,
igazgató

(AK-XVI/63/2007.)
***
HATÁROZAT
Az PANNON Nyelvvizsgaközpont (Veszprémi Egyetem Nyelvvizsga Iroda, 8200 Veszprém, Egyetem u. 1.) akkreditált vizsgaközpont által akkreditált vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló
Testület 2007. szeptember 3-i ülésén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint
engedélyezi
Név: LSI Informatikai Oktatóközpont
Cím: 1037 Budapest, Bécsi út 324.
Nyelvvizsgarendszer: PANNON Nyelvvizsgarendszer
Nyelvek: kétnyelvû angol, kétnyelvû német
Fajta: általános
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A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XIX/1/2002. számú határozattal együtt érvényes.
INDOKOLÁS
A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 07. 16-án átvett hiánytalan kérelem alapján 2007. 09. 03-án megállapította,
hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ akkreditált vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdésében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (2) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. Tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.
Budapest, 2007. szeptember 6.
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából
Fazekas Márta s. k.,
igazgató

(AK-XIX/37/2007.)
***

HATÁROZAT
A KJF Nyelvvizsgaközpont (8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 14.) akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007. szeptember 10-i ülésén a
következõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk
szerint
engedélyezi
Név: Fény-Szoft Számítástechnikai Kft.
Cím: 9400 Sopron, Kurucdomb sor 2.
A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XXII/1/2003. számú határozattal együtt érvényes.
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INDOKOLÁS
A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 07. 16-án átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és
infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdésében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. Tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.
Budapest, 2007. szeptember 11.
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából
Fazekas Márta s. k.,
igazgató

(AK-XXII/10/2007.)

***

HATÁROZAT
Az GB Resources Oktatási és Tanácsadó Kft. (1028 Budapest, Fuvola u. 5/A), mint a London Chamber of Commerce
and Industry Examinations Board, Education Development International Plc (LCCI International Qualifications Siskin
Parkway East, Middlemarch Business Park, Ceventry CV3 4ST) magyarországi képviselõje, akkreditált vizsgaközpont
által bejelentett vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007.
augusztus 27-i ülésén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint
engedélyezi
Név: IBS Nemzetközi Üzleti Fõiskola
Cím: 1012 Budapest, Tárogató u. 2–4.
A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XXV/1/2004. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS
A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 07. 16-án átvett hiánytalan kérelem alapján megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
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A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdésében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. Tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.
Budapest, 2007. augusztus 28.
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából
Fazekas Márta s. k.,
igazgató

(AK-XXV/12/2007.)

Versenyfelhívás a Kalmár László Országos Matematika Versenyre
A matematikai tehetséggondozás és kiválasztás egyik legeredményesebb módja a Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat
által szervezett Kalmár László Matematika Verseny.
A TIT Országos Szövetségi Irodája és a TIT Teleki László Ismeretterjesztõ Egyesülete a 2007/2008-as tanévben is meghirdeti a Kalmár László Országos Matematika Versenyt az általános iskolák 3–8. osztályos (illetve más iskolatípusok ennek megfelelõ évfolyamú) tanulói számára.
A vetélkedõre a KMBK körök legjobbjai mellett más matematika-szakkörök tanulói, illetve tehetséges diákok egyénileg
is nevezhetnek. (Részükre a részvétel feltételeirõl a megyei/területi TIT egyesületek, illetve a verseny szervezõi nyújtanak tájékoztatást).

A verseny rendszere:
1. A házi iskolán belüli – versenyt (javasolt) a tanári munkaközösségek, szaktanárok szervezik, melynek eredménye
alapján nevezik a tanulókat a megyei szintû fordulóra. A háziverseny elõtt a megyei/területi forduló szervezõivel kell a
kapcsolatot felvenni, mivel õk határozzák meg helyileg a következõ fordulóba jutás módját. A háziversenyeket februárban javasoljuk megrendezni.

2. Megyei/területi forduló
Idõpontja egységesen:
2008. március 29. (szombat) 10 óra.
Helyszíne: a megyei/területi szervezõk által megjelölt hely.
A fordulóra nevezett tanulók létszámát (évfolyamonkénti bontásban) a megyei szervezõknek 2008. február 23-ig
kell a TIT Teleki László Ismeretterjesztõ Egyesület részére megküldeni.
A megyei/területi fordulóra a TIT Teleki László Ismeretterjesztõ Egyesület biztosítja egységesen évfolyamonként a feladatlapokat, valamint a javítási-pontozási útmutatókat.
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3. Országos döntõ
Tervezett idõpontja:

2008. június 23–24–25.

Az alsó tagozatosok részére (3. és 4. osztály) várhatóan a TIT Jurányi Lajos Egyesülete rendezi.
Helyszíne: Nyíregyháza.
A felsõ tagozatosok (5–8. osztály, illetve más iskolarendszerben ennek megfelelõ korosztály) részére a Kalmár László
országos matematika verseny szervezõje, a TIT Teleki László Ismeretterjesztõ Egyesület rendezi. Tervezett helyszíne:
Vác. Az országos döntõbe (alsó és felsõ tagozat) a megyei/területi fordulók legjobb eredményt elért tanulóit hívja meg a
verseny rendezõ szerve által mûködtetett versenybizottság. (A versenybizottság a javítási/pontozási útmutatóban meghatározott minimum pontszámot elért és továbbküldött dolgozatok alapján, azok közül választja ki a legjobbakat).

Részletes információ a versenyrõl:
TIT Teleki László Ismeretterjesztõ Egyesület
1085 Budapest, Üllõi út 14.
(Postacím: 1447 Budapest, Pf. 588)
Telefon: 317-0989, 266-2246

Az alsó tagozatos döntõrõl:
TIT Jurányi Lajos Egyesülete
4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 8.
Telefon: 06 (42) 507-280

TIT Teleki László Ismeretterjesztõ Egyesület
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A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közleményei
A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
89/2007. (XI. 7.) MVH
közleménye
a sertéshús magántárolási támogatásáról
I. A sertéshús magántárolási támogatása
Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának hatálya alá tartozó sertéshúspiaci rendtartás szabályai értelmében támogatás igényelhetõ a Bizottság 1990. november 27-i, a sertéshús magánraktározási támogatása nyújtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 3444/90/EGK rendelete, valamint a Bizottság 2007. október 26-i, a sertéshús magánraktározásához nyújtott támogatás különleges feltételeirõl szóló 1267/2007/EK rendelete és a jelen közleményben
meghatározott feltételek szerint.
A támogatásnyújtás feltétele a jelen Közlemény szerinti magántárolási támogatási kérelem benyújtása, illetve,
hogy a kérelem alapján a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) magántárolási támogatási
kérelemnek helyt adó határozatot adjon ki.
Az MVH támogatást csak Magyarország területén tárolt termékekre adhat.

II. A kérelem benyújtásának feltételei
1. A magántárolási támogatásban való részvétel feltétele, hogy a kérelmezõ rendelkezzen az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggõ ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételrõl szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendeletben elõírtak szerinti regisztrációs számmal (MVH-regisztrációs szám), vagy legkésõbb a kérelem benyújtásával
egyidejûleg regisztráltatja magát.
2. Magántárolási támogatási kérelmet benyújtani jelen közlemény 1. számú melléklete (I0023) szerinti formanyomtatvány kitöltésével és annak az MVH Központi Hivatalához faxon történõ eljuttatásával lehet.
Faxszám:
(06-1) 577-1310
A hiányosan benyújtott magántárolási támogatási kérelem esetében az MVH az ügyfelet hiánypótlásra hívja fel.
A hiánypótlást a felhívásban megjelölt módon és határnapig kell benyújtani a fenti faxszámra.
Az MVH a kérelmet elutasítja, ha az ügyfél a vonatkozó közösségi, illetõleg nemzeti jogszabályokban, valamint a jelen Közleményben meghatározott bármely feltételt nem teljesíti.
Amennyiben a magántárolási támogatási kérelem az elõírt követelményeknek megfelel, az MVH magántárolási támogatási kérelemnek helyt adó határozatot ad ki.
3. Magántárolási támogatási kérelmet csak olyan természetes vagy jogi személy nyújthat be, aki vagy amely a hús- és
élõállat-ágazatban legalább tizenkét hónapja üzleti tevékenységet folytat, és egy tagállamban hivatalosan be van jegyezve, valamint a Közösségben megfelelõ hûtõ-tároló kapacitással rendelkeznek.
4. Magántárolási támogatás kizárólag megbízható és jól értékesíthetõ minõségû friss húsra nyújtható, amely legalább
két hónapja a Közösségben tartott olyan állatokból származik, amelyeket nem több mint 10 nappal a termék magántárolásra történõ betárolásának idõpontja elõtt vágtak le.
5. A közösségi rendeletekben engedélyezett legmagasabb szinteket meghaladó radioaktív tartalommal bíró hús nem
részesülhet magántárolási támogatásban.
6. A minimálisan felajánlható hús mennyisége kérelmenként:
a) 10 tonna a kicsontozott termékek esetében;
b) 15 tonna más termékek esetében.
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III. A magántárolási támogatási kérelemnek helyt adó határozat kiadásának feltételei
1. A magántárolási támogatási kérelem kizárólag a támogatható termékek egyikére vonatkozhat.
2. A magántárolási támogatási kérelem nem vonható vissza.
3. Amennyiben a magántárolási támogatási kérelem az elõírt követelményeknek megfelel, az MVH magántárolási támogatási kérelemnek helyt adó határozatot ad ki.
4. A magántárolási támogatási kérelemnek helyt adó határozatot az MVH a magántárolási támogatási kérelem benyújtását követõ 5. munkanapon adja ki.

IV. A betárolás, a tárolás és a kitárolás során fennálló jogok és kötelezettségek
1. A húst friss állapotban kell betárolni, és fagyasztott állapotban kell raktározni.
2. A termékek egyedi tételekben tárolhatók be, az egyes tételek az adott napon kérelmenként és raktáranként betárolt
mennyiséget jelentik.
3. A kérelemben szereplõ termékmennyiség betárolását a kérelemnek helyt adó határozat kézhezvételétõl számítva
nem több mint 28 nappal be kell fejezni. Amennyiben a kérelmezõ a 28 napos határidõt nem tartja be, a biztosíték számára elvész, azt az MVH felhasználja. Amennyiben a betárolás a kérelemnek helyt adó határozat kiküldését (közlését) követõ 38 napon belül nem történik meg, támogatás kifizetésére nem kerülhet sor.
4. Az egyes betárolásokról az MVH-nak a kérelmezõ a beszállítás elõtt legalább 5 munkanappal faxon beszállítási értesítõt (jelen Közlemény 2. számú mellékletében található I0048-as formanyomtatvány) küld. Amennyiben nem a tárolás
helyén történik meg a fagyasztás – a kérelmezõ a beszállítási értesítõt a fagyasztás elõtt legalább 5 munkanappal kell,
hogy megküldje az MVH-nak, olyan módon, hogy az a küldés napján legkésõbb délelõtt 10 óráig beérkezzen, amelyhez
csatolnia kell a fagyasztási értesítõt is (jelen Közlemény 3. számú mellékletében található I0049-es formanyomtatvány) –, jelezve azt a beszállítási értesítõn.
5. A friss vagy hûtött termék nettó súlyát a betárolások napján határozzák meg a raktározás helyszínén, ahol a hús
megfelelõ körülmények között van, vagy a fagyasztás helyszínén, ahol a hús a raktározás helyszínén kívül, megfelelõ körülmények között, fagyasztott állapotban van. Kicsontozott termékek betárolása esetén a mérés elvégezhetõ a kicsontozás helyszínén. A betárolandó termékek tömegének meghatározása a kérelemnek helyt adó határozat kiküldése (közlése)
elõtt nem történhet meg.
A kérelmezõnek a mérés helyszínén rendelkeznie kell megfelelõ, OMH által hitelesített mérõmûszerrel, amely képes
elvégezni az áruk dobozonkénti és raklaponkénti tömegének ellenõrzését, és azt a kérelmezõ (vagy annak megbízottja)
köteles a helyszíni ellenõrzés idõtartamára az MVH rendelkezésére bocsátani.
6. A kérelmezõ köteles a raktárban tárolni, illetve a helyszíni ellenõrzések során az MVH rendelkezésére bocsátani
egy olyan nyilvántartást, amelyben feltünteti a magántárolás során használt csomagolóanyagok, rekeszek, raklapok, illetve egyéb olyan tárolóeszközök súlyát, amelyek a tételek mérlegelésénél az áruval együtt lemérésre kerülnek. Indokolt
esetben az MVH ezen anyagok külön mérlegelését is elrendelheti.
7. A beszállítások minden esetben az MVH helyszíni ellenõreinek jelenlétében történhetnek. A betárolásokról helyszíni ellenõrzési jegyzõkönyvek kerülnek kiállításra.
8. Az érintett kérelemre vonatkozó mennyiség utolsó tételének betárolását követõen a kérelmezõ köteles tájékoztatni
az MVH-t a betárolt mennyiségekrõl jelen Közlemény 4. és 5. számú mellékletében található I0051-es és I0052-es Beszállítási összesítõ Fõlapból és Beszállítási összesítõ Betétlap(ok)ból álló formanyomtatványokon. Egy fõlap mellé hûtõházanként és kérelmenként külön-külön betétlap csatolása szükséges. Kérelmezõ a beszállítási összesítõt legkésõbb a
hûtõházban történt legutolsó betárolást követõ egy hónapon belül köteles megküldeni az MVH-nak.
9. A kérelmezõ kötelessége a magántárolás tárgyát képezõ hús saját kockázatra és költségre történõ raktározása a magántárolási idõszakban, olyan feltételek mellett, amelyek biztosítják a termékeknek a megbízható és jól értékesíthetõ minõség megõrzését, anélkül hogy a tárolt termékeket megváltoztatná, helyettesítené, vagy más raktárba szállítaná át;
azonban kivételes esetekben és megfelelõen indokolt, írásbeli kérelem alapján az MVH engedélyezheti a betárolt
termékek áthelyezését.
10. A kérelmezõ, vagy adott esetben a raktár üzemeltetõje a raktárnál a helyt adó határozatszámok szerint készletnyilvántartást vezet, amely a következõket tartalmazza:
a) a magántárolásba helyezett termékek azonosítása;
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b) a betárolás idõpontja és a minimális magántárolási idõszak végének idõpontja, kiegészítve a raktározásból történt
kivonás tényleges idõpontjával;
c) a hasított féltestek, dobozok vagy az egyéb, egyedileg csomagolt darabok száma, a termékek leírása és az egyes raklapok vagy egyéb egyedileg tárolt darabok tömege, adott esetben egyedi tételenként regisztrálva;
d) a termékek helye a raktárban.
11. A betárolt termékeknek könnyen azonosíthatóknak kell lenniük, és a helyt adó határozatok alapján egyedileg azonosítva kell lenniük. Mindegyik raklapot, és adott esetben mindegyik egyedileg tárolt darabot meg kell jelölni úgy, hogy
feltüntetik a határozat számát, a termék leírását (KN kódját) és tömegét. A betárolás idõpontját az adott napon betárolt
mindegyik egyedi tételen fel kell tüntetni.
12. A magántárolási idõszak 3, 4, vagy 5 hónap idõtartamra terjedhet ki.
13. A betárolás helyszínén a kérelmezõnek rendelkeznie kell a termékek származását igazoló, azonosítását és nyomonkövethetõségét biztosító dokumentumokkal.
14. A két hónapos magántárolási idõszak lejártát követõen a kérelmezõ az adott magántárolási kérelemnek helyt adó
határozatban meghatározott termékmennyiséget részben vagy egészben kivonhatja a magánraktározásból, feltéve, hogy
kérelmezõként és raktáranként legalább 5 tonnát, illetve ha ennél kisebb mennyiség áll rendelkezésre, a raktárban lévõ
teljes mennyiséget, feltéve, hogy a raktározásból kivont termékek 60 napon belül:
a) további feldolgozás nélkül elhagyják a Közösség vámterületét;
b) a 3665/87/EGK rendelet 34. cikke (1) bekezdésében említett esetekben további feldolgozás nélkül érik el rendeltetési helyüket; vagy
c) azokat további feldolgozás nélkül a 3665/87/EGK rendelet 38. cikke alapján jóváhagyott élelmiszerraktárban helyezik el.
A magántárolási idõszak az egyes kivitelre szánt tételek esetében
a) a raktározásból történõ kivonás napját, vagy
b) amennyiben a terméket nem mozgatják, a kiviteli nyilatkozat elfogadásának napját
megelõzõ napon végzõdik.
A támogatás összege a magántárolási idõszak csökkenésével arányosan csökken.
15. A kérelmezõ a kitárolás elõtt faxon jelen Közlemény 6. számú mellékletében található I0072 számú kiszállítási értesítõt küld, amelynek a kitárolás elõtt legalább 5 munkanappal kell, hogy megküldje az MVH-nak úgy, hogy az a küldés
napján legkésõbb délelõtt 10 óráig beérkezzen.
16. A magántárolási idõszak elsõ három hónapját követõen a kérelmezõ egyszeri, egyösszegû elõleget igényelhet az
elõleg 120%-ának megfelelõ biztosíték letétbe helyezése mellett.
Az elõleg összege nem haladhatja meg a 3 hónapra jutó támogatás összegét.
Az elõlegre vonatkozó árfolyam meghatározó ügyleti ténye azon árhoz vagy összeghez kapcsolódó meghatározó ügyleti tény, amelyre az elõleg vonatkozik, amennyiben az ügyleti tény az elõleg kifizetéséig megtörtént, tehát a magántárolási támogatással érintett idõszak elsõ napját kell figyelembe venni az elõleg összegének megállapításakor.

V. Biztosíték nyújtásával kapcsolatos elõírások
1. A II. 2. pont szerint benyújtott kérelmek érvényességének további feltétele, hogy a kérelmezõ a kérelmezett magántárolási támogatás összegének 20%-ával megegyezõ összegû biztosítékot az MVH-nál letétbe helyezzen.
A biztosítékok esetében az árfolyam meghatározó ügyleti ténye a biztosíték nyújtásának napja.
2. A biztosíték kizárólag az 57/2005. (III. 30.) Korm. rendelettel módosított, a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004. (II. 13.) Korm. rendeletben, valamint a 9/2004.
(IV. 28.) MVH közleményben meghatározottak szerinti formában nyújtható.
3. A biztosítékot az MVH Pénzügyi Igazgatóság Biztosíték- és Követeléskezelési osztály részére kell személyesen
[1054 Budapest, Alkotmány u. 29., tel.: 06 (1) 475-2191], vagy postán (Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Biztosíték- és Követeléskezelési osztály 1385 Budapest, Pf. 867) benyújtani.
4. A biztosítékrendszerre vonatkozó követelményeket az alábbiak tartalmazzák:
a) az Európai Bizottság 1985. július 22-i, a mezõgazdasági termékeket érintõ biztosítéki rendszer alkalmazására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról szóló 2220/85/EGK rendelete;
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b) a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004.
(II. 13.) Korm. rendelet [módosította az 57/2005. (III. 30.) Korm. rendelet];
c) a 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet alapján az MVH által kezelt biztosíték számláról szóló 9/2004 (IV. 28.) számú
MVH Közlemény.
5. A kérelem benyújtásához szükséges biztosíték feloldására sor kerül, amennyiben a kérelmet az MVH elutasítja, illetve, ha a kérelmezõ minden, jelen közleményben, illetve a 3444/90/EGK rendeletben elõírt kötelezettséget teljesített.
6. Az elõleghez kapcsolódó biztosíték azonnal felszabadításra kerül, amennyiben a kérelmezõ minden jelen közleményben, illetve a 3444/90/EGK rendeletben elõírt kötelezettséget teljesített és részére a támogatást az MVH kifizette.
7. A benyújtott biztosíték visszafizetése, a bankgarancia megszüntetése és visszaszolgáltatása az MVH-hoz [tel./fax:
06 (1) 475-2191, vagy 1385 Budapest 62., Pf. 867] eljuttatott írásos kérelem alapján történik. Postai úton benyújtott kérelem esetén a borítékon fel kell tüntetni a Biztosíték- és Követeléskezelési Osztály megnevezést. Ezen kérelem hiányában a felszabadított, de vissza nem fizetett, vagy meg nem szüntetett szabad biztosíték az eredetileg megjelölt kötelezettség típusra vonatkozóan továbbra is felhasználható.
8. Abban az esetben, ha részben vagy teljesen levonásra kerül a bankgarancia vagy kezesség formájában nyújtott biztosíték, Kérelmezõnek lehetõsége van a lehívás elkerülése érdekében az elvesztett összeget készpénzben befizetni.
9. Bankgarancia, illetve kezesség esetén a módosított 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet 1/a., illetve 2/a. számú melléklete szerinti kitöltött nyomtatványt kell benyújtani. A kötelezettség típusa: „intervenció”. A kötelezettség keletkezésének napja: legkésõbb a kiállítás dátuma. Az érvényesség vége a tervezett utolsó kitárolás napja. A bankgarancia lejárata:
legalább az érvényesség végét követõ 90. nap.
10. Amennyiben a kérelem beérkezésétõl számított 2 napon belül nem érkezik be a biztosíték, a kérelmet az MVH
elutasítja.

VI. Ellenõrzések
1. Az MVH annak érdekében, hogy megbizonyosodjon, hogy a támogatási jogosultságot megalapozó feltételek teljesülnek, a betárolások során helyszíni ellenõrzést végez, amely kiterjed különös tekintettel a termékek típusára, súlyára,
azonosítására, természetére. A betárolt termékeket az MVH helyszíni ellenõrei lepecsételhetik.
2. A MVH a magántárolás alatt további, elõre be nem jelentett helyszíni ellenõrzést is végezhet.
3. A kérelmezõ az MVH ellenõreinek hozzáférést biztosít minden egyes helyt adó határozat alapján történõ magánraktározás teljes dokumentációjához, hogy különösen a következõ, magánraktározásba helyezett termékekre vonatkozó
információkat ellenõrizni lehessen:
a) a betárolás idején fennálló tulajdonjogot;
b) a betárolás idõpontját;
c) a dobozok vagy az egyéb módon csomagolt darabok tömegét és számát;
d) a termékek raktárban való fellelhetõségét;
e) a minimális szerzõdéses raktározási idõszak végének számított idõpontját, és amennyiben a 3444/90/EGK rendelet
9. cikk (4) vagy (6) bekezdése kerül alkalmazásra, kiegészítve ezt a raktározásból történt kivonás tényleges idõpontjával;
f) a termékek származását igazoló, azonosítását és nyomonkövethetõségét biztosító dokumentumot.
4. Az MVH a magántárolási idõszak utolsó hetében, a kitárolás elõtt a kiszállítási szándékról szóló értesítés alapján ellenõrzi, hogy a termékek a raktárban vannak-e.
5. A magánraktározó vagy annak megbízottja köteles az MVH ellenõreinek munkáját mindenben elõsegíteni.
6. Az ellenõrzések lepecsételési vagy kezelési költségeit a kérelmezõ viseli.

VII. Szankciók
1. Amennyiben a kérelmezõ a betárolási határidõt túllépi 1–10. napig, abban az esetben az ügyfél által nyújtott biztosíték elvész.
2. Amennyiben a kérelmezõ a betárolási határidõt több mint 10 nappal lépi túl, abban az esetben az ügyfél által nyújtott biztosíték elvész, és támogatás az ügyfél részére nem fizethetõ ki.
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3. Amennyiben a betárolt mennyiség a helyt adó határozatban szereplõ mennyiségnél kisebb ugyan, de annak
90%-ánál nem kevesebb, abban az esetben a támogatás összege arányosan csökken.
Amennyiben a betárolt mennyiség a helyt adó határozatban szereplõ mennyiség 80–90%-a között van, abban az esetben a ténylegesen betárolt mennyiségre vonatkozó támogatás összege a felére csökken.
Amennyiben a betárolt mennyiség a helyt adó határozatban szereplõ mennyiség 80%-nál kevesebb, abban az esetben
támogatás nem fizethetõ.
4. A kérelmezõ kitárolás elõtti, MVH felé történõ értesítésének elmulasztása, de annak a kitárolást követõ 30 napon
belül történõ, a raktározásból történõ kivonás idõpontjára vonatkozó hitelt érdemlõ, megfelelõ bizonyíték szolgáltatása
esetén a támogatás teljes összege kérelmezõ részére kifizetésre kerül, azonban az érintett mennyiség vonatkozásában a
biztosíték összegének 15%-a elvész.
5. A 4. pontban szereplõ kötelezettséggel kapcsolatos bármely szabálytalanság megállapítása esetén kérelmezõ támogatásra nem jogosult és a biztosíték teljes összege is elvész.
6. A vis major eseteket kivéve, amennyiben a magántárolási idõszak végét nem tartják be vagy a 2 hónapos magántárolási idõszak lejártánál korábban kerül sor kitárolásra a tárolt mennyiség egésze vonatkozásában, a támogatás összege
naptári naponként 10%-kal csökken.
7. Amennyiben a IX. pontban szereplõ kifizetési kérelmet és annak kísérõ dokumentumait a tárolási idõszak végét követõ 6 hónapon belül a kérelmezõ nem nyújtja be, az MVH nem fizet támogatást, és a kérelmezõ elveszti a biztosíték
teljes összegét is.
8. Amennyiben az MVH megállapítja, hogy a 3444/90/EGK rendelet 3. cikk (3) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatot a kérelmezõ szándékosan vagy komoly hanyagságból fakadóan hamisan tette meg, az MVH a kérelmezõt a megállapítást követõ naptári év végéig kizárja a magántárolási támogatási rendszerbõl.

VIII. A támogatás mértéke
1. A magántárolási támogatás összegét az MVH, a Bizottság 2007. október 26-i, a sertéshús magánraktározásához nyújtott
támogatás különleges feltételeirõl szóló 1267/2007/EK rendelete melléklete alapján határozza meg (az 1267/2007/EK rendelet melléklete jelen Közlemény 7. számú mellékletét képezi).
2. Támogatás legfeljebb a magántárolási támogatási kérelemnek helyt adó határozatban szereplõ mennyiségre fizethetõ, figyelemmel jelen közlemény VII. pont 3. alpontjában foglaltakra.
3. Ha a szerzõdéses idõszakban ténylegesen betárolt mennyiség kevesebb a szerzõdéses mennyiségnél, és:
a) nem kevesebb, mint a mennyiség 90%-a, a támogatást az MVH arányosan csökkenti;
b) kevesebb, mint a mennyiség 90%-a, de nem kevesebb, mint a 80%-a, a ténylegesen betárolt mennyiségre vonatkozó
támogatást az MVH a felére csökkenti;
c) kevesebb, mint a mennyiség 80%-a, támogatást az MVH nem fizet.
4. Az árfolyam meghatározó ügyleti ténye a magántárolási idõszak elsõ napja.
A közösségi jogi szabályozás szerint meghatározott ügyleti tények során az alkalmazandó árfolyam az Európai Központi Bank (EKB) által legutoljára rögzített árfolyam azon hónap elsõ napját megelõzõen, amelyben az ügyleti tény
bekövetkezik.
A magántárolási támogatás átváltási árfolyama tehát a magántárolási idõszak elsõ napja hónapjának elsõ napját megelõzõen legutoljára közzétett, az EKB által jegyzett hivatalos árfolyam.

IX. A támogatáskifizetési kérelem benyújtása
1. A támogatás kifizetésére vonatkozó kérelmet és az azt alátámasztó dokumentumokat (jelen közlemény 8. számú
mellékletében található I0073 számú Tárolási összefoglaló és kifizetési kérelem ûrlap) az utolsó tétele kiszállításakor, illetve a magántárolási idõszak lejártakor a kitárolási értesítõvel együtt kell beküldeni az MVH Központi Hivatalához faxon az alábbi faxszámra:
Faxszámok:
(06-1) 577-1310
2. A támogatás összegét az MVH a támogatás kifizetési kérelem beérkezését követõen utalja át a jogosult bankszámlájára, amennyiben a 3444/90/EGK rendelet 6. cikke (2) bekezdésében foglalt követelmények teljesültek.
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X. Kapcsolódó jogszabályok
– a Tanács 1975. október 29-i, a sertéshús piacának közös szervezésérõl szóló 2759/75/EGK rendelete;
– a Tanács1975. október 29-i, a sertéshús magánraktározási támogatására vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló 2763/75/EGK rendelet;
– a Bizottság 1990. november 27-i, a sertéshús magánraktározási támogatása nyújtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 3444/90/EGK rendelete;
– a Bizottság 2007. október 26-i, a sertéshús magánraktározásához nyújtott támogatás különleges feltételeirõl szóló
1267/2007/EK rendelete;
– a Bizottság 2006. december 20-i, az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a mezõgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módosításáról szóló 1913/2006/EK
rendelete;
– a Bizottság 1985. július 22-i, a mezõgazdasági termékeket érintõ biztosítéki rendszer alkalmazására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról szóló 2220/85/EGK rendelete;
– a Bizottság 1999. április 15-i, a mezõgazdasági termékek után járó export-visszatérítési rendszer alkalmazása közös
részletes szabályainak megállapításáról szóló 800/1999/EK rendelete;
– a Tanács 1990. március 22-i, a csernobili atomerõmûben történt balesetet követõen a harmadik országokból származó mezõgazdasági termékek behozatalára irányadó feltételekrõl szóló 737/90/EGK rendelete;
– a Tanács 1971. június 3-i, az idõtartamokra, idõpontokra és határidõkre vonatkozó szabályok meghatározásáról
szóló 1182/71/EGK, Euratom rendelete;
– az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i, az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelete;
– az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i, az állati eredetû élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló 853/2004/EK rendelete;
– a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény;
– a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény;
– az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggõ ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételrõl
szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet;
– a sertéshús piaci szabályozásáról szóló 59/2004. (IV. 25.) FVM rendelet.
A felsorolt jogszabályok a mindenkor hatályos módosításaikkal együtt értelmezendõek.

XI. További információ:
MVH KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
1095 Budapest, Soroksári út 22–24.
Telefon: (1) 374-3603, (1) 374-3604. Fax: (1) 475-2114
Levélcím: 1385 Budapest 62. Pf. 867. E-mail: ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu

Budapest, 2007. november 7.

Margittai Miklós s. k.,
elnök
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A támogatás mértéke

(EUR/tonna)

KN-kód

Támogatott termék

1

Kiegészítés vagy levonás

3 hónap

4 hónap

5 hónap

havonta

naponta

3

4

5

6

7

ex 0203

Házi sertés húsa, frissen vagy hûtve

ex 0203 11 10

Hasított félsertés, mellsõ lábak, farok,
vesék, sovány dagadó és gerincoszlop
nélkül1

278

315

352

37

1,24

ex 0203 12 11

Sonka

337

379

421

42

1,41

ex 0203 12 19

Lapocka

337

379

421

42

1,41

ex 0203 19 11

Elülsõ részek

337

379

421

42

1,41

ex 0203 19 13

Tarja és karaj, a nyakhússal vagy anélkül,
vagy nyakhús külön, karaj bélszínnel vagy
anélkül2, 3

337

379

421

42

1,41

ex 0203 19 15

Oldalas és dagadó, egészben vagy a
gerincoszlopra merõlegesen elvágva

164

197

230

33

1,09

ex 0203 19 55

Oldalas és dagadó, egészben vagy a
gerincoszlopra merõlegesen elvágva, bõr
és bordák nélkül

164

197

230

33

1,09

Comb, lapocka, elülsõ részek, tarja és
karaj nyakhússal vagy anélkül, vagy
nyakhús külön, karaj bélszínnel vagy
anélkül, kicsontozva 2, 3

337

379

421

42

1,41

Középtest, bõrrel vagy szalonnával vagy
azok nélkül, kicsontozva 4

255

290

325

35

1,17

ex 0203 19 55

ex 0203 19 55

1

2

A támogatás összege a raktározás
idõtartama szerint

A támogatás a Wiltshire-oldalként elõkészített, azaz fej, toka, fejhús, csülök, farok, szalonna, vese, szûzpecsenye, lapockacsont, szegycsont, gerincoszlop,
medencecsont és rekesz nélküli hasított féltestekre is nyújtható.
2
A karaj és nyakhús lehet bõrrel vagy anélkül, de a fedõszalonna vastagsága nem haladhatja meg a 25 mm-t.
3
A szerzõdéses mennyiség az említett termékek bármilyen kombinációjára vonatkozhat.
4
Ugyanaz az elõkészítés, mint a 0210 19 20 KN-kód alá sorolt termékek esetében.
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A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
közleménye
Tájékoztatjuk partnereinket, az önkormányzatokat és az ügyfeleket, hogy 2008. január 1-jétõl a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal regionális rendje megváltozik, alkalmazkodik a 7 statisztikai régióhoz.
Az alábbiakban közöljük a Hivatal elsõfokú hatósági irodáinak és alirodáinak címét, telefonszámát és ügyfélfogadási
rendjét.
ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ
Hajdú-Bihar megye (központi iroda)

DEBRECEN
4025 Piac u. 79.
Telefon: 52/532-070, fax: 52/500-490
hétfõ:
13.00–16.30 között
szerda:
9.00–12.00 és
13.00–16.30 között
péntek:
9.00–12.00 között

Ügyfélfogadás:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

NYÍREGYHÁZA
4400 Dózsa Gy. u. 29.
Telefon: 42/506-502, fax: 42/506-503
hétfõ:
8.30–12.00 között
szerda:
8.30–12.00 és
13.00–16.30 között
péntek:
8.30–12.00 között

Ügyfélfogadás:

Jász-Nagykun-Szolnok megye

SZOLNOK

Ügyfélfogadás:

Telefon és fax: 56/377-006
hétfõ:

kedd:
csütörtök:

5000 Kossuth L. u. 2.
II. sz. székház, II. 207.
10.00–12.00 és
13.00–16.30 között
(Debrecenben)
14.00–16.30 között
8.00–12.00 és
13.00–16.30 között

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ
Borsod-Abaúj-Zemplén megye (központi iroda)
Ügyfélfogadás:

Heves megye
Ügyfélfogadás:

Nógrád megye

MISKOLC
3530 Rákóczi u. 11.
Telefon: 46/508-927, fax: 46/501-297
hétfõ, szerda:
8.00–16.30 között
péntek:
8.00–14.00 között
EGER
Telefon és fax: 36/321-678
szerda:
péntek:

3300 Kossuth u. 4.
13.00-16.00 között
8.00–12.00 között

SALGÓTARJÁN
3100 Rákóczi út 36.
Alkalmanként, elõre egyeztetett idõpontban
Idõpont egyeztetése: 46/508-927
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DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ
Csongrád megye (központi iroda):
Ügyfélfogadás:

Bács-Kiskun megye:
Ügyfélfogadás:

SZEGED
6720 Oroszlán u. 6.
Telefon: 62/485-058, fax: 62/471-561
hétfõtõl szerdáig:
9.00–12.00 és
13.00–15.30 között
pénteken:
9.00–12.00 között
KECSKEMÉT
Telefon és fax: 76/505-656
keddtõl csütörtökig:
pénteken:

Békés megye:
Ügyfélfogadás:

6000 Széchenyi tér 9.
9.00–12.00 és
13.00–15.30 között
9.00–12.00 között

GYULA
5700 Gróza park 1.
alkalmanként elõre egyeztetett idõpontban,
általában csütörtökön,
idõpont egyeztetése: 62/485-058

DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ
Baranya megye (központi iroda)
Ügyfélfogadás:

Somogy megye
Ügyfélfogadás:

Tolna megye:
Ügyfélfogadás:

PÉCS
7624 Szt. István tér 15.
Telefon: 72/534-650, fax: 72/534-651
szerda:
8.00–12.00 és
13.00–16.30 között
KAPOSVÁR
7400 Zárda u. 9.
Telefon: 82/413-899, fax: 82/489-614
szerda:
8.00–12.00 és
13.00–16.30 között
SZEKSZÁRD
Telefon és fax: 74/505-656
szerda:

7100 Mártírok tere 11.
8.00–12.00 és
13.00–16.30 között

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ
Fejér megye (központi iroda):
Ügyfélfogadás:

Veszprém megye
Ügyfélfogadás:

SZÉKESFEHÉRVÁR
8000 Távírda u. 2.
Telefon: 22/500-880,, fax: 22/500-881
hétfõ:
13.00–16.00 között
szerda:
8.30–11.00 és
13.00–16.00 között
péntek:
8.30–11.00
VESZPRÉM
Telefon és fax: 88/407-383
péntek:

8200 Vörösmarty tér 4.
9.00–12.00 között

2008/1. szám
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PÁPA
Telefon és fax: 89/324-864
péntek:

Ügyfélfogadás:
Komárom-Esztergom megye

83
8500 Fõ u. 3.
9.00–12.00 között

TATA
2890 Tata, Tópart u. 9.
Telefon és fax: 34/381-9678
Alkalmanként, elõre egyeztetett idõpontban,
általában minden hónap második keddjén
Idõpont egyeztetése: 1/224-519

Ügyfélfogadás:

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ
Budapest és Pest megye

BUDAPEST
1014 Szentháromság tér 6.
Telefon: 1/224-5539, 1/224-5538
Fax: 1/224-5265, 1/224-5242
hétfõ:
13.00–16.30 között
szerda:
8.30–16.30 között
péntek:
8.30–12.00 között

Ügyfélfogadás:

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ
Gyõr-Moson-Sopron megye (központi iroda)
Ügyfélfogadás:

Ügyfélfogadás:

Vas megye
Ügyfélfogadás:

Zala megye
Ügyfélfogadás:

SOPRON
9400 Kolostor u. 13.
Telefon: 99/508-830, fax: 99/508-829
hétfõ:
13.00–16.00 között
szerda:
9.00–12.00 és
13.00–16.00 között
GYÕR
Telefon és fax: 96/519-595
hétfõ:
szerda:

9021 Káptalandomb 28.
13.00–16.00 között
9.00–12.00 és
13.00–16.00 között

SZOMBATHELY
9700 Kõszegi u. 3.
Telefon: 94/505-992, fax: 94/505-993
hétfõ:
9.00–12.00 között
szerda:
9.00–12.00 és
13.00–16.00 között
KESZTHELY
8360 Balaton u. 7.
Telefon: 83/511-540, fax: 83/313-081
hétfõ:
13.00–16.00
szerda:
9.00–12.00 és
13.00–16.00 között
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Országos hatáskörrel mûködnek az alábbi irodák:
MÛTÁRGYFELÜGYELETI IRODA
Ügyfélfogadás:
VÉDÉSI ÉS NYILVÁNTARTÁSI IRODA
Ügyfélfogadás:

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal honlapja: www.koh.hu

BUDAPEST
1014 Szentháromság tér 6.
Telefon: 1/224-5515, fax: 1/225-4985
elõzetes egyeztetés szerint
BUDAPEST
1014 Táncsics M. u. 1.
Telefon: 1/225-4820, fax: 1/225-4897
hétfõ:
13.00–16.30
szerda:
8.30–11.30
péntek
8.30–12.00
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VI. FÕRÉSZ: Egyéb hirdetmények
A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2007. december 20–27.)
(Azok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezõgazdasági ügyek napi intézésére
vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és elõtte csillag szerepel.)
A közösségi jogi aktusok világhálón (interneten) való térítésmentes elérhetõsége:
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=hu

335.

50. évfolyam L 335. szám (2007. december 20.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 1510/2007/EK rendelete (2007. december 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 1511/2007/EK rendelete (2007. december 19.) az 1385/2007 rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2007 decemberének elsõ hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
A Bizottság 1512/2007/EK rendelete (2007. december 19.) az 1384/2007/EK rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2007 decemberének elsõ hét napján
benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
A Bizottság 1513/2007/EK rendelete (2007. december 19.) az 1383/2007/EK rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2007 decemberének elsõ hét napján
benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
A Bizottság 1514/2007/EK rendelete (2007. december 19.) az 1382/2007/EK rendelet által a sertéshús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2007 decemberének elsõ hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
A Bizottság 1515/2007/EK rendelete (2007. december 19.) az 1399/2007/EK rendelet által egyes
Svájcból származó hústermékek tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2007 decemberének elsõ hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
* A Bizottság 1516/2007/EK rendelete (2007. december 19.) az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött hûtõ-, légkondicionáló és hõszivattyú-berendezések általános szivárgásellenõrzési követelményeinek megállapításáról 1
* A Bizottság 1517/2007/EK rendelete (2007. december 19.) a 2092/91/EGK tanácsi rendelet
III. mellékletének az ökológiai és nem ökológiai takarmány gyártósorának elkülönítésére
vonatkozó eltérés tekintetében történõ módosításáról
* A Bizottság 1518/2007/EK rendelete (2007. december 19.) a vermutra vonatkozó vámkontingens megnyitásáról és kezelési módjáról
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* A Bizottság 1519/2007/EK rendelete (2007. december 19.) a 2430/1999/EK, a 418/2001/EK
és a 162/2003/EK rendeletnek a kokcidiosztatikumok és egyéb gyógyászati anyagok csoportjába tartozó egyes takarmány-adalékanyagok engedélyezésének feltételei tekintetében
történõ módosításáról1
* A Bizottság 1520/2007/EK rendelete (2007. december 19.) a takarmányokban lévõ egyes
adalékanyagok végleges engedélyezésérõl 1
* A Bizottság 1521/2007/EK rendelete (2007. december 19.) az Enterococcus faecium DSM
7134 (Bonvital) takarmány-adalékanyagként történõ új felhasználásának engedélyezésérõl1
* A Bizottság 1522/2007/EK rendelete (2007. december 19.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben elõírt egységes támogatási rendszer végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló 795/2004/EK rendelet módosításáról
IRÁNYELVEK
* Az Európai Parlament és a Tanács 2007/66/EK irányelve (2007. december 11.) a
89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelvnek a közbeszerzési szerzõdések odaítélésére
vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása tekintetében történõ módosításáról1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2007/851/EK:
* A Bizottság határozata (2007. december 10.) a 2006/687/EK, a 2006/875/EK és a
2006/876/EK határozatnak az egyes tagállamok állatbetegségek felszámolását és megfigyelését célzó programjaira, valamint az állatról emberre terjedõ fertõzések megelõzésére irányuló ellenõrzési programjaira nyújtott 2007-es közösségi pénzügyi hozzájárulás újraelosztása tekintetében történõ módosításáról [az értesítés a C(2007) 5985. számú dokumentummal történt]
2007/852/EK:
* A Bizottság határozata (2007. december 13.) a 2005/5/EK határozatnak az Asparagus officinalis vetõmagján és szaporítóanyagain a 2002/55/EK tanácsi irányelv szerint elvégzendõ
közösségi összehasonlító kísérletek és vizsgálatok tekintetében történõ módosításáról [az
értesítés a C(2007) 6168. számú dokumentummal történt]1
2007/853/EK:
* A Bizottság határozata (2007. december 13.) az Asparagus officinalis vetõmagján és szaporítóanyagain a 2002/55/EK tanácsi irányelv alapján 2005-ben megkezdett közösségi összehasonlító kísérletek és vizsgálatok 2008-ban való folytatásáról 1

Helyesbítések
* Helyesbítés a közös hozzáadottértékadó-rendszerrõl szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK
tanácsi irányelvhez (HL L 347., 2006. 12. 11.)

1
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50. évfolyam L 336. szám (2007. december 20.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* Az Európai Parlament és a Tanács 1445/2007/EK rendelete (2007. december 11.) a vásárlóerõ-paritással kapcsolatos alapinformációk szolgáltatására, valamint a vásárlóerõ-paritás
kiszámítására és közzétételére vonatkozó közös szabályok megállapításáról1

337.

50. évfolyam L 337. szám (2007. december 21.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN ELFOGADOTT
HATÁROZATOK
* Az Európai Parlament és a Tanács 1530/2007/EK határozata (2007. október 24.) az EU Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemrõl és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességérõl szóló,
2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontjával összhangban történõ igénybevételérõl
RENDELETEK
* A Tanács 1531/2007/EK rendelete (2007. december 10.) az Európai Közösség és a Kazah
Köztársaság között az egyes acéltermékek kereskedelmérõl
* A Tanács 1532/2007/EK rendelete (2007. december 17.) a Bangladesbõl származó rizs behozataláról szóló 3491/90/EGK rendelet módosításáról
* A Tanács 1533/2007/EK rendelete (2007. december 17.) a 2015/2006/EK és a 41/2007/EK
rendeletnek a bizonyos halállományokra vonatkozó halászati lehetõségek és kapcsolódó feltételek tekintetében történõ módosításáról
A Bizottság 1534/2007/EK rendelete (2007. december 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 1535/2007/EK rendelete (2007. december 20.) az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a mezõgazdasági termelõágazatban nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról
* A Bizottság 1536/2007/EK rendelete (2007. december 20.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes égetett magnéziatéglák behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám
kivetésérõl és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedésérõl szóló 1659/2005/EK tanácsi
rendelet „új exportõrre” vonatkozó felülvizsgálatának megindításáról, az ezen ország egyik
exportõrétõl származó behozatalra vonatkozó vám eltörlésérõl, valamint az e behozatalra
vonatkozó nyilvántartásba vételi kötelezettségrõl
* A Bizottság 1537/2007/EK rendelete (2007. december 20.) a 2007. január 1-jétõl március 31-ig tartó idõszak alatt a feldolgozóiparnak leszállított tonhal után a termelõi szervezeteknek járó kompenzációs támogatás elõírásáról
* A Bizottság 1538/2007/EK rendelete (2007. december 20.) a rizs és a törmelékrizs behozatalára vonatkozó egyes vámkontingensek megnyitásáról és kezelésérõl szóló 327/98/EK rendelet módosításáról
* A Bizottság 1539/2007/EK rendelete (2007. december 20.) a skót whisky formájában exportált gabonafélék tekintetében a 2007/2008-as idõszakban alkalmazandó együtthatók rögzítésérõl
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* A Bizottság 1540/2007/EK rendelete (2007. december 20.) az ír whiskey formájában exportált gabonafélékre a 2007/2008-as idõszakban alkalmazandó együtthatók rögzítésérõl
* A Bizottság 1541/2007/EK rendelete (2007. december 20.) a harmadik országokba irányuló
cukorimport vámalakiságai elvégzésének a 800/1999/EK rendelet 16. cikke szerinti igazolásáról
* A Bizottság 1542/2007/EK rendelete (2007. december 20.) a heringre, makrélára és fattyúmakrélára vonatkozó kirakodási és mérlegelési eljárásokról
* A Bizottság 1543/2007/EK rendelete (2007. december 20.) az egyes vajfélékre nyújtott
export-visszatérítésekre vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló
581/2004/EK rendelet és a sovány tejporra nyújtott export-visszatérítésekre vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló 582/2004/EK rendelet módosításáról
* A Bizottság 1544/2007/EK rendelete (2007. december 20.) az iskolai tanulók tejjel és
egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében az
1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos szabályok megállapításáról
szóló 2707/2000/EK rendelet módosításáról
* A Bizottság 1545/2007/EK rendelete (2007. december 20.) a finomítóüzemek 2007. október 1-jétõl 2008. szeptember 30-ig tartó idõszakban történõ ellátása céljából az AKCS-országokból és Indiából származó nyers nádcukor kiegészítõ mennyiségének meghatározásáról
* A Bizottság 1546/2007/EK rendelete (2007. december 20.) a tejszín, vaj és vajkoncentrátum közösségi piacon történõ értékesítésére vonatkozó intézkedések tekintetében az
1255/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló
1898/2005/EK bizottsági rendelet módosításáról
* A Bizottság 1547/2007/EK rendelete (2007. december 20.) a tarifális preferenciák általános
rendszerének alkalmazásáról szóló 980/2005/EK tanácsi rendelet értelmében a legkevésbé
fejlett országokra vonatkozó különleges elõírásokra jogosult kedvezményezett országok listájáról a Zöld-foki Köztársaság levételére vonatkozóan átmeneti idõszak meghatározásáról
* A Bizottság 1548/2007/EK rendelete (2007. december 20.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet
IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület
alapanyag-termelésre való használatát illetõen ugyanezen rendelet alkalmazásának részletes szabályozásáról szóló 1973/2004/EK rendelet módosításáról
* A Bizottság 1549/2007/EK rendelete (2007. december 20.) a közösségi vámkontingenseknek
a Brazíliából, Thaiföldrõl és más harmadik országokból származó baromfihús számára
történõ megnyitásáról és igazgatásáról szóló 616/2007/EK rendelet módosításáról
* A Bizottság 1550/2007/EK rendelete (2007. december 20.) a közös agrárpolitika keretébe
tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló
1782/2003/EK tanácsi rendelet által elõírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenõrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról szóló 796/2004/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 1551/2007/EK rendelete (2007. december 20.) a további feldolgozás nélkül exportált
fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról
A Bizottság 1552/2007/EK rendelete (2007. december 20.) a további feldolgozás nélkül exportált
szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról
A Bizottság 1553/2007/EK rendelete (2007. december 20.) a 900/2007/EK rendelet által elõírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés
rögzítésérõl
A Bizottság 1554/2007/EK rendelete (2007. december 20.) az 1060/2007/EK rendelet által elõírt
folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés
rögzítésérõl
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A Bizottság 1555/2007/EK rendelete (2007. december 20.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítésérõl
A Bizottság 1556/2007/EK rendelete (2007. december 20.) a Szerzõdés I. mellékletében nem szereplõ áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták
megállapításáról
A Bizottság 1557/2007/EK rendelete (2007. december 20.) a cukorágazatba tartozó, a Szerzõdés
I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta rögzítésérõl
IRÁNYELVEK
* A Bizottság 76/2007/EK irányelve (2007. december 20.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a
fludioxonil, a klomazon és a proszulfokarb hatóanyagok felvételének céljából történõ módosításáról1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2007/858/EK:
* A Tanács határozata (2007. december 17.) a Közösségi Növényfajta-hivatal fellebbezési tanácsa elnökének és elnökhelyettesének kinevezésérõl
2007/859/EK:
* A Tanács határozata (2007. október 22.) az Európai Gazdasági Közösség és a Thaiföldi Királyság között a manióka termelésérõl, forgalmazásáról és kereskedelmérõl létrejött
együttmûködési megállapodást módosító jegyzõkönyv elfogadásáról
Jegyzõkönyv az Európai Gazdasági Közösség és a Thaiföldi Királyság között a manióka termelésérõl, forgalmazásáról és kereskedelmérõl létrejött együttmûködési megállapodás módosításáról
2007/860/EK:
* A Tanács határozata (2007. december 10.) a Libanonnak nyújtandó közösségi makroszintû
pénzügyi támogatásról
2007/861/EK:
* A Tanács határozata (2007. december 10.) az Európai Közösség és a Belarusz Köztársaság
között levélváltás formájában létrejött, az Európai Közösség és a Belarusz Köztársaság közötti textiltermék-kereskedelemre vonatkozó megállapodást módosító megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról
Megállapodás levélváltás formájában az Európai Közösség és a Belarusz Köztársaság között
az Európai Közösség és a Belarusz Köztársaság közötti textiltermék-kereskedelemre vonatkozó megállapodás módosításáról
Bizottság
2007/862/EK:
* A Bizottság határozata (2007. december 13.) a 2006/805/EK határozatnak a klasszikus sertéspestis magyarországi és szlovákiai elõfordulásával összefüggõ járványvédelmi intézkedésekre vonatkozóan történõ módosításáról [az értesítés a C(2007) 6158. számú dokumentummal történt]1
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2007/863/EK:
* A Bizottság határozata (2007. december 14.) az Egyesült Királyság által Észak-Írország vonatkozásában kért eltérésnek a vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel szembeni
védelmérõl szóló 91/676/EGK tanácsi irányelv alapján való engedélyezésérõl [az értesítés a
C(2007) 6281. számú dokumentummal történt]
2007/864/EK:
* A Bizottság határozata (2007. december 20.) egyes lengyelországi húságazati létesítményekre vonatkozóan a 2003. évi csatlakozási okmány XII. melléklete B. függelékének módosításáról [az értesítés a C(2007) 6490. számú dokumentummal történt] 1
2007/865/EK:
* A Bizottság határozata (2007. december 20.) egyes lengyelországi húságazati létesítményekre vonatkozóan a 2003. évi csatlakozási okmány XII. melléklete B. függelékének módosításáról [az értesítés a C(2007) 6494. számú dokumentummal történt] 1
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(2007. december 21.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
KÖLTSÉGVETÉSEK
Európai Parlament
2007/828/EK, Euratom:
* Az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre vonatkozó, 6. számú költségvetési módosításának
Végleges elfogadása
Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.
A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésében meghatározott, a bevételkimutatás 5. és 6. címébe beállított minden bevétel további elõirányzatok beállításához vezethet azokban a címsorokban, amelyekben a megfelelõ bevételt eredményezõ eredeti kiadás szerepelt.
Az alakulásra vonatkozó számadatok az összes jóváhagyott elõirányzatra vonatkoznak, beleértve
a költségvetési elõirányzatokat, a pótlólagos/kiegészítõ elõirányzatokat és meghatározott bevételeket.
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(2007. december 21.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2007/712/EK:
* A Tanács határozata (2007. október 15.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismerésérõl és végrehajtásáról szóló egyezménynek a Közösség nevében történõ aláírásáról
Egyezmény a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismerésérõl és végrehajtásáról
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(2007. december 22.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Tanács 1558/2007/EK, Euratom rendelete (2007. december 17.) az Európai Közösségek
tisztviselõi és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának, valamint az azokra alkalmazott korrekciós együtthatóknak 2007. július 1-jétõl kezdõdõ hatállyal történõ kiigazításáról
* A Tanács 1559/2007/EK rendelete (2007. december 17.) az Atlanti-óceán keleti részén és a
Földközi-tengerben élõ kékúszójútonhal-állományra vonatkozó többéves helyreállítási
terv létrehozásáról
* A Tanács 1560/2007/EK rendelete (2007. december 17.) a 21/2004/EK rendeletnek a juh- és
kecskefélék elektronikus azonosítása bevezetésének idõpontja tekintetében történõ módosításáról
A Bizottság 1561/2007/EK rendelete (2007. december 21.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 1562/2007/EK rendelete (2007. december 21.) a gabonaágazatban 2008. január 1-jétól
alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
* A Bizottság 1563/2007/EK rendelete (2007. december 21.) juhra, kecskére, juhhúsra és
kecskehúsra vonatkozó 2008. évi közösségi behozatali vámkontingensek megnyitásáról
* A Bizottság 1564/2007/EK rendelete (2007. december 21.) a Kanadából származó sertéshúsra vonatkozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezelésérõl szóló 979/2007/EK
rendelet módosításáról
* A Bizottság 1565/2007/EK rendelete (2007. december 21.) a tejre és tejtermékekre vonatkozó behozatali szabályok és a vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK
tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló
2535/2001/EK rendelet módosításáról
* A Bizottság 1566/2007/EK rendelete (2007. december 21.) a halászati tevékenységekre vonatkozó információ elektronikus rögzítésérõl és jelentésérõl, valamint a távérzékelés eszközeirõl szóló 1966/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról
* A Bizottság 1567/2007/EK rendelete (2007. december 21.) a kvótán felül elõállított izoglükóz
kivitelére a 2007/2008. gazdasági év végéig alkalmazandó mennyiségi korlátozás megállapításáról
* A Bizottság 1568/2007/EK rendelete (2007. december 21.) a gyümölcsbõl és zöldségbõl készült egyes termékekben felhasznált bizonyos cukortermékekre vonatkozó export-visszatérítések tekintetében a 951/2006/EK rendelet módosításáról
* A Bizottság 1569/2007/EK rendelete (2007. december 21.) a harmadik országbeli értékpapír-kibocsátók által alkalmazott számviteli standardok egyenértékûségének megállapítására szolgáló eljárásnak a 2003/71/EK és a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv szerinti létrehozásáról
* A Bizottság 1570/2007/EK rendelete (2007. december 21.) a 104/2000/EK tanácsi rendelet
I. mellékletében felsorolt halászati termékek közösségi kivonási és eladási árának a 2008-as
halászati évre való rögzítésérõl
* A Bizottság 1571/2007/EK rendelete (2007. december 21.) a 104/2000/EK tanácsi rendelet
II. mellékletében felsorolt halászati termékek közösségi eladási árának a 2008-as halászati
évre való rögzítésérõl
* A Bizottság 1572/2007/EK rendelete (2007. december 21.) egyes halászati termékek referenciaárának a 2008-as halászati évre való rögzítésérõl
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* A Bizottság 1573/2007/EK rendelete (2007. december 21.) az egyes halászati termékekre vonatkozó készletátviteli támogatás és átalánytámogatás összegének a 2008-as halászati évre
való rögzítésérõl
* A Bizottság 1574/2007/EK rendelete (2007. december 21.) az egyes halászati termékekre vonatkozó magántárolási támogatás összegének a 2008-as halászati évre való rögzítésérõl
* A Bizottság 1575/2007/EK rendelete (2007. december 21.) a 2008-as halászati év során a
piacról kivont halászati termékek tekintetében a pénzügyi támogatás és az ahhoz kapcsolódó elõleg kiszámításánál alkalmazandó átalányösszegek rögzítésérõl
* A Bizottság 1576/2007/EK rendelete (2007. december 21.) az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet állati melléktermékek ártalmatlanítása és felhasználásai tekintetében történõ végrehajtásáról szóló 92/2005/EK rendelet módosításáról 1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2007/866/EK:
* A Tanács határozata (2007. december 6.) a schengeni konzultációs hálózat I. részének módosításáról (technikai elõírások)
2007/867/EK:
* A Tanács határozata (2007. december 20.) az Európai Közösség és Új-Zéland között az
1994. évi GATT XXVIII. cikke alapján, levélváltás formájában létrejött, az EK-nak az
1994. évi GATT-hoz csatolt CXL. engedményes listájában az új-zélandi vaj tekintetében
elõírt WTO-vámkontingens módosításáról szóló megállapodás megkötésérõl
Megállapodás levélváltás formájában az Európai Közösség és Új-Zéland között az 1994. évi
GATT XXVIII. cikke alapján, az EK-nak az 1994. évi GATT-hoz csatolt CXL. engedményes
listájában az új-zélandi vaj tekintetében elõírt WTO-vámkontingens módosításáról
2007/868/EK:
* A Tanács határozata (2007. december 20.) a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes
személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekrõl szóló
2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, és a 2007/445/EK határozat hatályon kívül helyezésérõl
Bizottság
2007/869/EK:
* A Bizottság határozata (2007. december 21.) a bizonyos harmadik országokban elõforduló
madárinfluenzával kapcsolatos védekezési intézkedésekrõl szóló 2005/692/EK határozat
módosításáról [az értesítés a C(2007) 6693. számú dokumentummal történt] 1
2007/870/EK:
* A Bizottság határozata (2007. december 21.) Romániában a vaddisznók klasszikus sertéspestisének felszámolására, valamint e vaddisznók és a gazdaságokban tartott sertések
klasszikus sertéspestis elleni sürgõsségi vakcinázására irányuló 2008. évi tervek jóváhagyásáról [az értesítés a C(2007) 6699. számú dokumentummal történt]
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Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok
AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
2007/871/KKBP:
* A Tanács 2007/871/KKBP közös álláspontja (2007. december 20.) a terrorizmus leküzdésére vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont
naprakésszé tételérõl, valamint a 2007/448/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezésérõl

341.

50. évfolyam L 341. szám (2007. december 27.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
IRÁNYMUTATÁSOK
Európai Központi Bank
2007/830/EC:
* Az Európai Központi Bank iránymutatása (2007. augusztus 1.) a monetáris pénzügyi intézményekrõl és a piaci statisztikákról (átdolgozás) (EKB/2007/9)

A Közbeszerzési Értesítõ 146. számának (2007. december 28.) tartalomjegyzékérõl
47102 A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója
a 2008. évre irányadó közösségi közbeszerzési értékhatárokról

HIRDETMÉNYEK
Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hirdetmények

47126 Csepreg Város Önkormányzata (ajánlatkérõ közigazgatási területén keletkezõ települési szilárd hulladék gyûjtése, elszállítása, kezelése – K. É. – 19442/2007)
47131 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. [gumiabroncsok szállítása (K478 közbesz. elj.) – K. É. – 19068/2007]
47134 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (a biztonságos
kerékpáros közlekedés oktatása és népszerûsítése Magyarországon – K. É. – 19723/2007)
47140 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza KórházRendelõintézet (zöldség és gyümölcs beszerzése – K. É. –
18777/2007)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
47103 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (ütközésienergia-elnyelõ
berendezések beszerzése/2007. – K. É. – 19998/2007)
47108 Budapest Fõváros Önkormányzata (szállítási szerzõdés
Budapest Fõváros Önkormányzata részére 2008. II–IV.
negyedévre vonatkozóan 3 részfeladatba csoportosított
termékekre – K. É. – 19777/2007)
47115 Budapest Fõváros XV. Kerületi Önkormányzat (utalványok beszerzése – K. É. – 19928/2007)
47122 Budapesti Fegyház és Börtön [a fogvatartottak ellátásához szükséges különbözõ élelmiszerek beszerzése (mirelit, baromfifelvágottak, savanyúságok, cukrászáruk,
zöldség-gyümölcs, tojás, tõkehúsok, tej, tejtermék)
– K. É. – 20049/2007]

47145 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet (cukor és liszt beszerzése – K. É. –
18778/2007)
47150 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet (fûszértáruk beszerzése – K. É. –
18779/2007)
47161 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza KórházRendelõintézet (sertés- és baromfihús-készítmények beszerzése – K. É. – 18780/2007)
47167 Magyar Követeléskezelõ Zrt. (10 db személygépkocsi beszerzése – K. É. – 19952/2007)
47173 Magyar Közút Kht. (kétrétegû KFB 0/8 kevert záróréteg
készítése – K. É. – 19305/2007)
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47177 Nagykõrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelõintézete (EM-222. infúziók és gyógyszerek beszerzése – K. É. – 19555/2007)
47180 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (a 76. sz. fõút
61,7–77,5 km-sz. közötti szakaszának 11,5 tonnás burkolatmegerõsítésének engedélyezési és kiviteli tervei elkészítése – K. É. – 19164/2007)
47185 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás
Lulla–Balatonendréd összekötõ út terveinek tervkorszerûségi felülvizsgálata és záradékolt kisajátítási tervének elkészítésére – K. É. – 19525/2007)
47191 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [az 51. sz. fõút
77+917–85+244 km-szelvények között, és a Harta lakott terület melletti (a 97+765–98+723 km-szelvények
térségében található) szakasz 11,5 tonnás burkolatmegerõsítés tervezési feladatai – K. É. – 19953/2007]
47198 Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala (bírósági
integrált informatikai rendszer teljes körû üzemeltetése és átfogó rendszerfelügyelet biztosítása – K. É. –
20040/2007)
47205 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet [citosztatikumok beszerzése (SG-371) – K. É. – 19750/2007]
47210 Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Fõigazgatóság (sebészeti varrógépek és varrógéptárak beszerzése – K. É. –
18003/2007)
47217 Semmelweis Egyetem (Semmelweis Egyetem szervezeti
egységei részére 24 hónapra sebészeti varróanyagok
beszerzése – K. É. – 19175/2007)
47222 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa
András Oktató Kórháza (irodaszerek, festékanyagok és
egyéb irodai kellékek beszerzése – K. É. – 19944/2007)
47228 Szépmûvészeti Múzeum (Két évszázad francia mesterrajzai a Louvre gyûjteményébõl c. kiállítással kapcsolatos mûtárgyak teljes körû szállítmányozási feladatainak ellátása – K. É. – 19995/2007)
47233 Vám- és Pénzügyõrség Nyugat-dunántúli Regionális Parancsnoksága (ingatlanok takarítása és határátkelõk vagyonvédelme – K. É. – 19684/2007)
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Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás
megindítására
47258 Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (szervezeti hatékonyság
fejlesztése – K. É. – 19951/2007)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás
megindítására
47263 FVM Mezõgazdasági Gépesítési Intézet [mezõgazdasági
abroncsok vontatási tulajdonságainak és gördülési ellenállásának szántóföldön (laza talajon) történõ vizsgálatára alkalmas mérõmûszer tervezése, legyártása és helyszíni üzembe helyezése – K. É. – 19704/2007]
47267 Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(orvosi mûszer beszerzése – K. É. – 19854/2007)
47272 MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt. (a MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt. számára különbözõ irodaszerek és nyomtatványok szállítása – K. É. – 19927/2007)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására
47279 Semmelweis Egyetem (Semmelweis Egyetem rektori
épület átalakítása – K. É. – 18942/2007)
47284 Szegedi Tudományegyetem (földgáz szabad piaci beszerzése – K. É. – 19560/2007)

Építési koncesszió
47291 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (az M6 autópálya Dunaújváros–Szekszárd közötti szakasz tervezését,
építését, felújítását, üzemeltetését, karbantartását és e
tevékenységek finanszírozását magában foglaló koncessziós szerzõdés – K. É. – 19644/2007)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban
47242 Budapesti Közlekedési Zrt. (savas akkumulátorok szállítása – K. É. – 18851/2007)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban
47246 DÉMÁSZ Nyrt. (a DHE Kft. tulajdonában lévõ középés kisfeszültségû villamosenergia-elosztó hálózataival
kapcsolatos létesítési munkák kivitelezése – K. É. –
18046/2007)
47253 Észak-dunántúli Vízmû Zrt. [ajánlatkérõ által üzemeltetett fogyasztási helyek részére 23 GWh + 18% mennyiségû villamos energia teljes ellátás alapú (menetrendadás nélküli) vagy menetrendes és részleges ellátás alapú adásvétele 2008. március 1.–2008. december 31. között – K. É. – 19705/2007]

Módosítás
47298 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. módosítása [a Fõtáv Zrt.
kezelésében lévõ – lakóépületek és közületi fogyasztók
fûtési és/vagy használatimelegvíz-ellátását biztosító –
hõközpontokban helyreállítási és általános, javítási
és hibaelhárítási munkák végzése (hat részfeladat)
– K. É. – 19698/2007]
47304 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. módosítása (távhõvezetéki technológiai szerelési, helyreállítási és általános javítási munkák – K. É. – 19699/2007)
47310 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. módosítása (keretszerzõdés a Fõtáv Zrt. üzemegységeinek területén lévõ hõközpontokban és a Fõtáv Zrt. tulajdonában lévõ épületekben építõmesteri és szakipari munkák elvégzésére
– K. É. – 19722/2007)
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Visszavonás
47317 MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt. visszavonása (hosszú távú beruházási hitel felvétele – K. É. – 19936/2007)
47320 MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt. visszavonása (outsourcing jellegû komplex IT-szolgáltatás – K. É. –
19966/2007)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények
Részvételi felhívás gyorsított tágyalásos eljárás
megindítására
47324 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (számlavezetés
– K. É. – 19592/2007)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás
megindítására
47330 Szegedi Tudományegyetem (SZTE Mérnöki Kar helyiségeinek felújítása és átalakítása – K. É. – 20267/2007)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
47333 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (közterületi parkok és fasorok fenntartása – K. É. – 19007/2007)
47337 Kaposi Mór Oktató Kórház (ESWL kõzúzó kezelések ellátása – K. É. – 19965/2007)
47342 Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága (zöldterület, egyszerûsített felhívás – K. É. – 19932/2007)
47348 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (országos
közutakon lévõ hidak 2008. évi mosása, tisztítása, valamint hidak fõvizsgálatához alkalmas berendezéssel felszerelt jármûvek és kezelõk biztosítása – K. É. –
20216/2007)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
47353 Balatonfüred Város Önkormányzata (egyéb park és zöldterületek gondozása 2008-ban – K. É. – 19477/2007)
47356 Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága
(ajánlatkérõ kezelésében lévõ épületek takarítási feladatainak ellátása – K. É. – 19794/2007)
47360 Békés Megyei Bíróság (étkezési utalvány – K. É. –
19901/2007)
47362 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (dunai gázlókotrás – K. É. – 20082/2007)
47366 Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága (mûemléki építési
és restaurálási munkák végzése a nemzeti emlékhely
déli területén – K. É. – 19564/2007)
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47371 Fõvárosi Földhivatal (terepjáró gépkocsi beszerzése
– K. É. – 19937/2007)
47374 Kazincbarcika Város Önkormányzata (Kazincbarcika
városi kórháznál önkormányzati biztosi feladatok ellátása – K. É. – 20180/2007)
47378 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat [papíráru
(fénymásolópapír és leporelló) – K. É. – 19926/2007]
47381 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (megbízási
szerzõdés az EGT/norvég finanszírozási mechanizmus
lebonyolítása során a Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egységnél felmerülõ függetlenített belsõ ellenõrzési funkció biztosítására és annak minõségbiztosítására
– K. É. – 20016/2007)
47387 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (megbízási
szerzõdés függetlenített belsõ ellenõrzési funkció biztosítására és annak minõségbiztosítására a Központi
Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység számára – K. É. –
19988/2007)
47392 Mûsorszolgáltatási Alap keretében mûködõ Alkalmazott
Kommunikációtudományi Intézet (új személygépkocsi
vásárlása – K. É. – 19832/2007)
47395 Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet [az OITI
belsõ átalakításának elvégzéséhez szükséges beruházás
teljes körû lebonyolítói (projektmenedzseri) feladatainak ellátása – K. É. – 19315/2007]
47398 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécs Megyei
Jogú Város Önkormányzata közérdekû híreinek, információinak írott kiadványban megjelentetése
– K. É. – 20134/2007)
47403 Pécsi Tudományegyetem Gazdasági és Mûszaki Fõigazgatóság (UNIV Pécs Egyetemi Lap nyomdai elõállítása és
szállítása – K. É. – 20032/2007)
47406 Perczel Mór Gimnázium, Siófok (élelmiszerek és élelmezési alapanyagok szállítása – K. É. – 19621/2007)
47411 Pest Megyei Földhivatal (terepjáró személygépkocsi
– K. É. – 19938/2007)
47413 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (42-45/2007 varrógépek – K. É. – 19603/2007)
47417 SZMM Aszódi Javítóintézete (ajánlatkérõ mûemléki otthon épületének fõépület és tornaterem, A1, B1, A2m
B2 épületblokkjain nyílászárók cseréjének kivitelezése
– K. É. – 19733/2007)
47421 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (különféle papíráruk, irodaszerek és nyomtatványok beszerzése – K. É. – 19675/2007)
47425 Tata Város Önkormányzata (informatikai rendszer üzemeltetése – K. É. – 18753/2007)
47428 Vám- és Pénzügyõrség Vegyvizsgáló Intézete (kábítószer-vizsgáló laboratórium részére vegyszerek és eszközök beszerzésére – K. É. – 20026/2007)
47433 Vám- és Pénzügyõrség Vegyvizsgáló Intézete (laboratóriumi eszközök beszerzése – K. É. – 20027/2007)
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Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
47439 Békés Város Önkormányzata (kerékpárutak építése
– K. É. – 20011/2007)
47445 Budapest Fõváros Önkormányzata (átmeneti gyermekotthon/Breznó köz, rekonstrukció kivitelezése – K. É. –
19911/2007)
47451 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség
[repülõeszköz-szimulátorok
beszerzése
(36002/07-10/114) – K. É. – 19102/2007]
47456 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (6 db új, összkerékhajtású személygépjármû beszerzése – K. É. –
19878/2007)
47460 Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Budapest (a szállítási szerzõdés hatálybalépésétõl számított egy évben szükséges
élelmiszerek leszállítása – K. É. – 20031/2007)
47465 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (személygépkocsibeszerzés – K. É. – 19970/2007)
47470 Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. [ajánlatkérõ részére üzemanyag (gázolaj) beszállítása és a központi telephelyén Fürdõ u. 5. konténeres mobil kút gázolajjal történõ ellátása – K. É. – 19727/2007]
47475 Szegedi Tudományegyetem (energiadiszperzív röntgenfluoreszcens spektrométer beszerzése – K. É. –
19529/2007)
47478 Törökbálint Város Önkormányzata (Törökbálint, Árpád
út átépítése – K. É. – 19802/2007)
47484 Törökbálint Város Önkormányzata (új 6 csoportos óvoda
építése a járulékos munkákkal együtt – K. É. –
19795/2007)
47491 Vám- és Pénzügyõrség Nyugat-dunántúli Regionális Parancsnoksága (Vám- és Pénzügyõrség egyes nyugat-dunántúli ingatlanjainak felújítása – K. É. – 20136/2007)
47497 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (Tatabánya, Erdész utca F jelû irodaépület, és a Székesfehérvár, Király sor 3. szám alatti irodaépület bõvítése – mûszaki ellenõr kiválasztása – K. É. – 19949/2007)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
Tájékoztató az eljárás eredményérõl
47504 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (APEH Budapest
V. kerület, Sas u. 20–22. szám alatti ingatlan felújítása
– K. É. – 20250/2007)
47506 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága (ingatlan bérlete az egyes
miskolci szervezeti egységek elhelyezésére – K. É. –
20241/2007)
47508 Állami Szívkórház (élelmezési alapanyagok beszerzése
– K. É. – 20193/2007)
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47516 Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (tájékoztató az eljárás eredményérõl az élelmiszer-utalványok beszerzése 2008. évre tárgyú közbeszerzési eljárásban – K. É. – 19980/2007)
47518 Budapest XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzata (ajánlatkérõ tulajdonában lévõ közterületeken nagy felületû
aszfaltszõnyegezés jellegû útjavítás – K. É. –
17593/2007)
47521 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (emberi erõforrások
és speciálisan képzett szakértõi kapacitások biztosítása
projektmenedzselési, projektadminisztrációs, termék/projektfolyamat minõségbiztosítási tevékenység
ellátására – K. É. – 18399/2007)
47524 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendõr-fõkapitányság (a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendõr-fõkapitányság
3 objektuma õrzés-védelmének ellátása – K. É. –
20198/2007)
47526 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendõr-fõkapitányság
(Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendõr-fõkapitányság
objektumainak takarítása c. eljárás eredményérõl szóló tájékoztató – K. É. – 20159/2007)
47529 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (nemzeti útfelújítási program – K. É. – 19597/2007)
47531 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (NA-07-01
független szakértõ – K. É. – 18172/2007)
47534 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (SAVPOP-17 – a VPOP kutatását és munkáját elõsegítõ
eszközök beszerzése – K. É. – 18049/2007)
47536 Magyar Államkincstár (gépjármûbérlés – K. É. –
20202/2007)
47538 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. [schengeni vasúti határállomások kialakítása (Biharkeresztes, Nyírábrány)
– K. É. – 20087/2007]
47541 Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (EU élelmiszersegély program 2007. – tejtermékek II. forduló
– K. É. – 17683/2007)
47550 Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (ÚMVP 111.1
– komplex tájékoztatási tevékenység: gazdálkodói információs szolgálat – K. É. – 18879/2007)
47553 Miskolc Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht. (elektronikai labor komplex villamos berendezéseinek eszközbeszerzése – K. É. – 14637/2007)
47554 Miskolc Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht. (Miskolc Térségi Integrált Szakképzõ Központ partnerintézményeinél kialakítandó elektronikai laborok speciális laborbútorzatának eszközbeszerzése – K. É. –
14638/2007)
47556 Nemzeti Hírközlési Hatóság (ügyvédi megbízási keretszerzõdés, jogi szolgáltatás – K. É. – 18580/2007)
47558 Nemzeti Hírközlési Hatóság (ügyvédi megbízási keretszerzõdés, jogi szolgáltatás – K. É. – 18581/2007)
47560 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (terepjáró gépkocsi
beszerzése – K. É. – 19231/2007)
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47562 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [tájékoztató a Ferencváros C elágazás (kiz.)–Vecsés (kiz.) vonalszakasz
biztosítóberendezés és távközlés átépítésére, és a kapcsolódó rekonstrukciós munkák elvégzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményérõl – K. É. – 19909/2007]
47565 Oroszlány Város Önkormányzata (káptalanfüredi tábor
üzemeltetése – K. É. – 20048/2007)
47568 Pilisvörösvár Város Önkormányzata (úttisztítás – K. É. –
20072/2007)
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47592 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl
– K. É. – 20131/2007)
47593 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XIV. ker., Szobránc
u. (Egressy út–Besnyõi u. között) csatornarekonstrukció – K. É. – 18357/2007]

47572 Százhalombatta Város Önkormányzata (autistaközpont
riasztó- és tûzjelzõ rendszerének kiépítése – K. É. –
19768/2007)

47593 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala (gépjármûtörzskönyv megszemélyesítéséhez
kapcsolódó lézergravírozás-kapacitás és emberierõforrás-kapacitás változatlan mûszaki tartalommal történõ
folyamatos biztosítása – K. É. – 20220/2007)
47594 MECSEK-ÖKO Zrt. (zagytározó tájrendezése, résztelj.
– K. É. – 19976/2007)

47575 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged, Tarján pótmunkák – K. É. – 19692/2007)

47595 Oroszlány Város Önkormányzata (panelprogram kivitelezése – K. É. – 20043/2007)

47577 Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (pénzügyi
lízing, élményfürdõ – K. É. – 20197/2007)

47596 Semmelweis Egyetem (az egyetem 12 havi kenyér és
pékáruval való ellátása – K. É. – 19619/2007)

47579 Vám- és Pénzügyõrség Gazdasági Központja (Mátyás utcai víz-csatornahálózat felújítása és konyha-étterem
szellõzõ átalakítása – K. É. – 18401/2007)

47596 Százhalombatta Város Önkormányzata (polgármesteri
hivatal klimatizálása – K. É. – 20239/2007)

47570 Semmelweis Egyetem (12 havi kenyér és pékáruk
– K. É. – 19636/2007)

47582 Vám- és Pénzügyõrség Központi Bûnüldözési Parancsnoksága (Ságvár, Fõ u. 2. szám alatti ingatlan területén,
könnyû szerkezetû raktár kialakítása – K. É. –
19990/2007)
47584 Volánbusz Közlekedési Zrt. (menetrendszerû, közforgalmú autóbuszvonalak alvállalkozásba adása – veresegyházi vonalcsoport – K. É. – 20223/2007)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl
47587 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnok,
Thököly u. 7. sz. alatti telken 12 férõhelyes, fogyatékosok számára felépítendõ új lakóotthon – K. É. –
19774/2007)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
47589 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (1 db osephagus
Ph-mérõ, 1 db mobil transesophagiális ECHO-készülék – K. É. – 16895/2007)

47597 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (2007. évi
DARFT-pályázat keretében történõ útrekonstrukciós
munkák – K. É. – 19691/2007)
47597 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata [Veszprém, Jutasi úti labdarúgó-utánpótláscentrum területén
(hrsz.: 2368/6) 1 db 30 × 20 m pályaméretû mûfüves kispálya mûfû burkolatának és pályatartozékainak megépítése – K. É. – 20184/2007]
47598 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (iparosított technológiával épült lakóépületben energiatakarékosságot eredményezõ felújítás végzése. Veszprém,
Haszkovó u. 29. épület esetében – K. É. – 20165/2007)
47599 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (iparosított technológiával épült lakóépületben energiatakarékosságot eredményezõ felújítás végzése. Veszprém,
Haszkovó u. 25. épület esetében – K. É. – 20188/2007)
47599 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszprém, Szabadságpuszta II. ütem egyes utcáinak útkorszerûsítési és csapadékvíz-elvezetésének kiépítése
– K. É. – 19781/2007)
47600 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (iparosított technológiával épült lakóépületben energiatakarékosságot eredményezõ felújítás végzése. Veszprém,
Stadion u. 1. épület esetében – K. É. – 19786/2007)

47589 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (aknák szakipari felújítási munkái 119 db aknában – K. É. – 20211/2007)
47590 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (aknák szakipari felújítási munkái 119 db aknában – K. É. – 20209/2007)
47590 Bükki Nemzeti Park Igazgatósága (természeti értékeket,
természetvédelmi tevékenységeket bemutató programok, kiadványok, információhordozók kivitelezése és
periodika megjelentetése c. INTERREG IIIA projekthez kapcsolódó nyomdai munkák – K. É. – 17828/2007)
47591 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (lakossági
hozzájárulással megvalósuló utak kivitelezésének
1. üteme – K. É. – 19756/2007)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

47601 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (TETRA rádióterminál-tartozékok beszerzése tárgyú keretszerzõdés módosításáról szóló tájékoztató – K. É. – 20182/2007)
47601 Magyar Közút Kht. (burkolatjelfestés I. – K. É. –
19862/2007)
47602 Magyar Közút Kht. (burkolatjelfestés II. – K. É. –
19865/2007)
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47603 Magyar Közút Kht. (kis költségû forgalomtechnikai beavatkozások – K. É. – 19875/2007)
47603 MÁV Zrt. Vezérigazgatóság EU Program Igazgatóság
[a Nyíregyháza (kiz.)–Záhony (kiz.) vasútvonalszakasz
komplex engedélyezési terveinek (beleértve a környezeti hatástanulmány) elkészítése (magyar nyelven), valamint a szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek
beszerzése – K. É. – 20068/2007]
47604 Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (13 db gépjármûfecskendõ felújítása – K. É. – 20212/2007)
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Módosítás
47606 Budapest Fõváros Önkormányzata módosítása (Budapest,
2007. évi híd-, mûtárgy-felújítási munkák 1. csoport
– K. É. – 19780/2007)
47607 Társasház, Budapest, Fehérvári út 193–199. módosítása
(a Közbeszerzési Értesítõ 140. számában, 2007. december 10-én K. É. – 18314/2007 számon megjelent egyszerû
eljárás ajánlattételi felhívásának módosítása – K. É. –
19765/2007)

Visszavonás
Helyesbítés
47605 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõhöz 2007.
december 14-én feladott, K. É. – 18855/2007 számon
megjelent ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. –
20295/2007)
47605 Veszprém Megyei Önkormányzat helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 143. számában, 2007. december 17-én
K. É. – 18932/2007 számon megjelent ajánlati felhívás
helyesbítése – K. É. – 20298/2007)

47609 1142 Budapest, Horváth Boldizsár u. 2. Társasház visszavonása (a Közbeszerzési Értesítõ 136. számában, 2007.
november 30-án K. É. – 17638/2007 számon megjelent
egyszerû eljárás ajánlattételi felhívásának visszavonása – K. É. – 20210/2007)
47610 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium visszavonása (az
elektronikus árlejtés gyakorlati alkalmazását elõsegítõ
tájékoztató és népszerûsítõ dokumentumok, valamint
az elektronikus közbeszerzés további fejlesztéséhez
szükséges költség-haszon elemzések elkészítése
– K. É. – 19859/2007)

A Cégközlöny 52. számában (2007. december 27.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-003950/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BOHÉM Kötõipari és Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (rövidített
elnevezése: BOHÉM BT. „v. a.”) (1142 Budapest, Kassai u. 159/A; cégjegyzékszáma: 01 06 014625; adószáma:
28103824-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Levélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-003929/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „PATOMKIN” Kutató Oktató és

Mûvészeti Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (rövidített elnevezése: „PATOMKIN” Bt. „v. a.”) (1137 Budapest, Pozsonyi út 43. III. 2/A; cégjegyzékszáma: 01 06
316600; adószáma: 28490775-2-41) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-003969/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „DANALEX” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (rövidített elnevezése: „DANALEX” BT. „v. a.”) (1115
Budapest, Fraknó u. 14/B; cégjegyzékszáma: 01 06
317040; adószáma: 28495732-1-43) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

2008/1. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Levélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-003141/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. október 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NGATAC Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1096
Budapest, Haller u. 74. IV. 17.; cégjegyzékszáma: 01 06
318432; adószáma: 28512631-2-43) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
NGATAC Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Levélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-001763/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
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adószáma: 29072028-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Levélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-002658/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) REPAR Szolgáltató Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (1039 Budapest, Szent
János u. 1.; cégjegyzékszáma: 01 06 611127; adószáma:
28682961-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
REPAR Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp. Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-001810/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CHARLOTTE COSMETIC Kereskedelmi és Szolgáltató BT. (1113 Budapest, Bocskai
út 43–45.; cégjegyzékszáma: 01 06 514064; adószáma:
29063680-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SU-WICK Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó és Pénzügyi Tanácsadó Menedzser Zrt., 1148 Budapest, Fogarasi
út 58.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. július 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „Barta János és Társa” Vendéglátó
és Kereskedelmi Betéti Társaság (1156 Budapest, Nádastó park 5. 2. em. 16.; cégjegyzékszáma: 01 06 611858;
adószáma: 28900580-1-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1087 Budapest, Osztály u. 2–4. II. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyonértékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-005930/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-07-000030/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Pop Tex 2002. Szolgáltató Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (1094 Budapest, Balázs
Béla u. 13. 1. em. 22.; cégjegyzékszáma: 01 06 516335;

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) IMBISZ No. 22. Kereskedelmi,
Vendéglátó és Szolgáltató Betéti Társaság (1137 Budapest, Szent István krt. 22.; cégjegyzékszáma: 01 06
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615017; adószáma: 23664915-2-41) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Köztársaság u. 5. II/3.
1137 Budapest XIII., Szent István krt. 22.
1066 Budapest, Dessewffy u. 30.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6., 1461 Budapest, Pf. 295.
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A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-07-005968/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FOLA Vendéglátó Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1185 Budapest, Pataki István
u. 27.; cégjegyzékszáma: 01 06 728074; adószáma:
20560087-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-005217/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Kenguru ’97 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1118 Budapest, Regõs köz 6.; cégjegyzékszáma: 01 06
616262; adószáma: 29103140-2-43) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Kenguru ’97 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Levélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-001103/20. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) XR-P Kereskedelmi Betéti
Társaság (1193 Budapest, Villany u. 3.; cégjegyzékszáma: 01 06 712234; adószáma: 29122329-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
R & P Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1193 Budapest, Derkovics Gyula u. 60/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-005706/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FARKAS 2000. Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1205 Budapest, Határ
út 87.; cégjegyzékszáma: 01 06 729501; adószáma:
20594617-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-005867/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ELA 2003 Takarító és Tisztító
Szolgáltató Betéti Társaság (1137 Budapest, Dózsa
György út 152.; cégjegyzékszáma: 01 06 732557; adószáma: 20675985-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder
Serec-L Könyvszakértõi, Auditálási Könyvelési és Adószaktanácsadó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, levelezési cím: 1537 Budapest, 114. Pf. 453/449.
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A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-005425/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MONKEN Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1091 Budapest, Üllõi út 129.; cégjegyzékszáma: 01 06
741446; adószáma: 20999957-2-43) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi RT., 4030 Debrecen, Diószegi út 3–5.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-004224/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. október 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ACORP-TRADE Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1181 Budapest, Csontváry u. 17.; cégjegyzékszáma:
01 06 743966; adószáma: 20769224-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ACORP-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4471 Gávavencsellõ, Kossuth u. 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-07-000677/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. augusztus 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BO-CSU Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1215 Budapest, Ady
Endre út 29. 10. em. 43.; cégjegyzékszáma: 01 06 746403;
adószáma: 21135671-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BO-CSU Kereskedelmi Betéti Társaság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I. em. 1.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-002734/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. október 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SZABÓ Forgácsolástechnológia
Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1086 Budapest, Lujza utca 21.
1. em. 24.; cégjegyzékszáma: 01 06 746501; adószáma:
21137941-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SZABÓ Forgácsolástechnológia Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
SZABÓ CNC SERVICE Szolgáltató és Kereskedelmi
Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Levélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-003281/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. szeptember 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ADAM DE MODE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (1121 Budapest, Pinty u. 22.; cégjegyzékszáma:
01 06 746657; adószáma: 21141937-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-07-004836/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GUMACI Kiskereskedelmi
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és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1055 Budapest, Balassi Bálint utca 7. 3. em. 7.; cégjegyzékszáma: 01 06 753028; adószáma: 21461077-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
GUMACI Kiskereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1183 Budapest, Nefelejcs u. 26.
1147 Budapest, Fûrész utca 69. fszt. 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-003106/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZISZ-GO Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1130 Budapest, Népfürdõ
utca 17/C; cégjegyzékszáma: 01 06 760100; adószáma:
21830376-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 2.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-07-000502/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. szeptember 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) UBS-SEC Személy- és Vagyonvédelmi Betéti Társaság (1072 Budapest, Klauzál
tér 15. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 01 06 762496; adószáma: 21892963-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45.
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A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-002471/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. október 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PA& KO 32 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1038 Budapest, Dózsa
György u. 31.; cégjegyzékszáma: 01 06 763239; adószáma: 21913581-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp. Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-001990/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. október 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CSÁTÉ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1071 Budapest, Dózsa György
út 34.; cégjegyzékszáma: 01 06 766162; adószáma:
21990638-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CONSULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelõ Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., 1576 Budapest,
Pf. 52.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-06-004976/23. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KOSZTOJ Építõipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (1038 Budapest, Ezüsthegy u. 12.; cégjegyzékszáma: 01 06 769918;
adószáma: 20689050-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7100 Szekszárd, Kemény S. u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.
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A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-001403/16. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-05-003282/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. szeptember 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) JÓ-VÍZ Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1116 Budapest, Fehérvári
út 120.; cégjegyzékszáma: 01 06 776023; adószáma:
21866977-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2310 Szigetszentmiklós, Pavilon sor hrsz. 054/12.
2315 Szigethalom, Veres Péter u. 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2006. március 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AUREX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1164 Budapest, Csókakõ u. 27. sz.; cégjegyzékszáma: 01 09 069637; adószáma: 10407738-2-01) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dual-Perfekt Gazdasági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6.,
levelezési cím: 1507 Bp. Pf. 139.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-06-006808/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FTC-HOKI Reklám Szervezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (1091 Budapest IX.,
Üllõi u. 129.; cégjegyzékszáma: 01 09 064771; adószáma:
10328840-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-002211/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. július 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Pack Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. (1083 Budapest, Tömõ u. 48–54.; cégjegyzékszáma:
01 09 067328; adószáma: 10361849-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1053 Budapest, Felszabadulás tér 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Tanácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., 1631 Budapest, Pf. 128.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-002123/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Cserveny Üvegipari, Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1165 Budapest, Thaly Kálmán utca 16. A cég
telephelyei: 1141 Budapest, Vezér u. 147., 1161 Bp., Rákos u. 86.; cégjegyzékszáma: 01 09 073707; adószáma:
10505953-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1165 Budapest, Imre út 4.
1165 Budapest, Rezgõfû u. 7.
1161 Budapest, Rákosi út 86.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Audit Könyvszakértõ Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla u. 131/A.
Levélcím: 1087 Bp., Kerepesi út 29/B VII. épület II. emelet.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-002304/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. október 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EÖTVÖS PRODUKCIÓ, Cirkusz és Varieté Mûvészeti, Kulturális, Szolgáltató és
Manager Korlátolt Felelõsségû Társaság (1071 Budapest, Damjanich u. 27. fszt. 3.; cégjegyzékszáma: 01 09
162518; adószáma: 10697238-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
1141 Budapest, Szilágysomlyó u. 11/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-003323/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. október 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Langermann és Társa Vas és
Fémipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1221 Budapest,
Ady Endre út 81–83.; cégjegyzékszáma: 01 09 262519;
adószáma: 10824504-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Langermann és Társa Vas és Fémipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: A+P MÓDSZER
Gazdasági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Budafoki út 16.
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264815; adószáma: 10849088-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SÜRMENE Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1115 Budapest, Etele út 46/B VI/39.
1089 Budapest, Gyõrffy István u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-06-006647/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TASSI-AGRO Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1122 Budapest, Határõr u. 76.; cégjegyzékszáma: 01 09 264067; adószáma: 10846140-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozás-szervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp. Pf. 701/65.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) STARCASTING Ügynökség
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(1211 Budapest, Templom u. 18. II. em. 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 265040; adószáma: 10851931-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
STARFACE Színész- és Modellügynökség Korlátolt
Felelõsségû Társaság
STARCASTING Ügynökség Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
ECARAS RAGYOGÁS Takarító és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1025 Budapest Törökvész u. 116.
1146 Budapest, Abonyi u. 6. II /4.
1148 Budapest, Bolgárkertész u. 25. IV. em.
1063 Budapest, Kmetty György u. 15. 2. em. 4.
1135 Budapest, Szent István körút 24. 2. em. 7.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1042 Budapest, Munkásotthon utca 49.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vállalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Budapest, Jeszenák János u. 59.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-004171/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-003954/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SÜRMENE Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1085 Budapest, Somogyi Béla utca 17.; cégjegyzékszáma: 01 09

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „STAR-PLAN” Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „v. a.” (1039 Budapest, Batthyány u. 27., telephely:

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-004931/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
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1039 Bp., Fodros u. 33.; cégjegyzékszáma: 01 09 267315;
adószáma: 10877007-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„STAR-PLAN” Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Levélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-005031/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PRO-PR Kutató, Tanácsadó
és Szolgáltató Kft. „végelszámolás alatt” (1048 Budapest, Szíjgyártó út 4. 8. em. 22.; cégjegyzékszáma: 01 09
268346; adószáma: 10893094-2-41) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PRO-PR Kutató, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Business Controll Service USA/HUNGARY Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1027 Budapest, Kandó Kálmán u. 4. III. em. 1.
1131 Budapest, Keszkenõ utca 37.
1136 Budapest, Pannónia utca 50. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INSOLVENT Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest, Ildikó u. 21., postacíme: 1519 Bp. Pf. 353., cégjegyzékszáma: 01 09 163235.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-002604/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. október 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Markó és Kiss Nyomda Korlátolt Felelõsségû Társaság (1141 Budapest, Komócsy u. 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 463241; adószáma: 12073931-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1148 Budapest, Adria sétány 10/E
A bíróság által kijelölt felszámoló: A+P MÓDSZER
Gazdasági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Budafoki út 16.
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A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-001363/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PRIMOL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1223 Budapest,
Kistétényi út 37. A cég fióktelepe: 3934 Bp., Tolcsva,
Petõfi S. u. 32.; cégjegyzékszáma: 01 09 465379; adószáma: 12095292-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1221 Budapest, Regényes u. 7. I/7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-003595/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Tasnády és Tasnády Papír és
Poszter Nagykereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1117 Budapest, Fehérvári u. 33/A; cégjegyzékszáma: 01 09 561659; adószáma: 12173213-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. Hetényi Géza és
Tsa Felszámoló Kft., 1387 Pf. 46, 1137 Budapest, Szent
István krt. 4.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-005962/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MEDI-SWIFT Egészségügyi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1222 Budapest, Munkácsy u. 10.; cégjegyzékszáma: 01 09 663594; adószáma: 11440280-1-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.
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A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-004915/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. október 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) THANG LONG 2000 Nemzetközi
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1095 Budapest, Mester u. 11.; cégjegyzékszáma: 01 09 666096; adószáma: 12347568-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
THANG LONG 2000 Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
THANG LONG Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-003458/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BETTI ART Ásványfeldolgozó és
Divatékszergyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1046 Budapest, Kiss Ernõ u. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09
668732; adószáma: 12354296-2-41) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp. Pf. 136.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-004374/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) R.R.R.J. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (rövidített elnevezése: R.R.R.J. Kft. „v. a.”)
(1025 Budapest, Krecsányi utca 12.; cégjegyzékszáma: 01
09 669458; adószáma: 12333895-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-005194/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) CALORIS Épületgépészeti, Mûszaki
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1143
Budapest, Hungária krt. 92–94. fszt. 1.; cégjegyzékszáma:
01 09 674565; adószáma: 11630429-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VIENNA CONSULT Gazdasági és Adótanácsadó Kft., 1119 Budapest,
Petzvál József u. 56. fszt. 4–5.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-002491/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. október 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Experience-Tours Magyarország
Utazási Korlátolt Felelõsségû Társaság (1093 Budapest
(Labirintus Büro Center), Lónyay u. 16.; cégjegyzékszáma: 01 09 679352; adószáma: 11843487-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Experience-Tours Magyarország Utazási Iroda Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1051 Budapest, Erzsébet tér 3. 1. em. 1.
1093 Budapest, Lónyay u. 16.
1051 Budapest, Sas u. 10–12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6., 1461 Budapest, Pf. 295.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-06-006909/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. szeptember 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „ÚJ SPORTLAP” Lapkiadói és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
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(1112 Budapest, Neszmélyi út 9/B 1. em. 3.; cégjegyzékszáma: 01 09 680930; adószáma: 11876164-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági
Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16. II/17.
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01 09 689758; adószáma: 12507425-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1056 Budapest, Váci u. 78–80.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vállalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Budapest, Jeszenák János u. 59.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-07-004890/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VIDAS 2000 Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1081 Budapest, Népszínház u. 16.; cégjegyzékszáma: 01 09 688533; adószáma:
12483952-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1095 Budapest, Soroksári út 160.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-002420/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CGRS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1156 Budapest,
Nyírpalota u. 40. 2. em. 5.; cégjegyzékszáma: 01 09
689105; adószáma: 12494756-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 2.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-05-002727/35. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) AD-INVEST Ingatlanügynöki és Befektetési Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1149 Budapest, Egressy út 12.; cégjegyzékszáma:

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-004596/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FLORIPA 2000 Építõipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1123 Budapest, Alkotás u. 15. (elõzõ szh.: 1164 Budapest, Szabó
utca 5.); cégjegyzékszáma: 01 09 691294; adószáma:
12534333-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1148 Budapest, Jerney u. 72. 9. em. 58.
1014 Budapest, Szentháromság u. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6., 1461 Budapest, Pf. 295.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-005815/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SUBSCRIPTION Üzletviteli-tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1134 Budapest, Klapka
utca 6. fszt. 6.; cégjegyzékszáma: 01 09 695595; adószáma: 12625992-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Jogelõd(ök):
SUBSCRIPTION Üzletviteli-tanácsadó és Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.
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A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-06-004876/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. október 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NEOLEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1147 Budapest,
Öv u. 140.; cégjegyzékszáma: 01 09 697609; adószáma:
12668159-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
GYURMEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
BUSSYCARD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1141 Budapest, Szugló utca 106.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzser Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félem. 13.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-000632/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. szeptember 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Balatoni Tõzeg Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1115
Budapest, Bartók Béla út 92–94. A ép. 3. em. 9. A cég
fióktelepe: 8732 Sávoly, Kossuth L. u. 8.; cégjegyzékszáma: 01 09 699723; adószáma: 12711446-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
IUSYS Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CONSULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelõ Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., 1576 Budapest,
Pf. 52.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-002510/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AUROBOND Befektetõ és Vállalkozási Korlátolt Felelõsségû Társaság (1164 Budapest,
Bökényföldi út 19.; cégjegyzékszáma: 01 09 701027; adó-
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száma: 10870172-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SPADE Média Ügynökség, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2045 Törökbálint, Mecsek u. 101.
1113 Budapest, Karolina u. 34.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp. Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-005544/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) RADIANT Kereskedelmi
Szolgáltató Menedzser Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1142 Budapest, Kassai tér 24. I. em. 3.; cégjegyzékszáma:
01 09 709381; adószáma: 10234491-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1142 Budapest XIV., Kassai u. 84.
1142 Budapest, Kassai tér 24. 1. em. 3.
7030 Paks, Villany utca 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-002232/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „WOK” Kereskedelmi és
Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1081 Budapest, Rákóczi u. 61.; cégjegyzékszáma: 01 09 710098;
adószáma: 11943422-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8868 Letenye, Csányi út 26.
8960 Lenti, Néphadsereg u. 4. fszt. ép. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.
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A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-06-006437/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. október 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) K.O. SECURITY Vagyonvédelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1107 Budapest, Kékvirág u. 10. 6. em. 20.; cégjegyzékszáma: 01 09 712769;
adószáma: 12974698-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp. Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-003464/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Marlene Vendéglátóipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1056 Budapest, Sörház u. 4.; cégjegyzékszáma:
01 09 713877; adószáma: 12997754-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Marlene Vendéglátóipari Kft.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER
Befektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán u. 3.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-002981/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VIRÁGH COLOR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1085 Budapest, József krt. 43. fszt. 2.; cégjegyzékszáma:
01 09 718108; adószáma: 12775860-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2316 Tököl, Piac tér 7.
1149 Budapest, Bíbor utca 14. fszt. 12.
1085 Budapest, József krt. 42. fszt. 2.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder
Serec-L Könyvszakértõi, Auditálási Könyvelési és Adószaktanácsadó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B; levelezési cím: 1537 Budapest, 114. Pf. 453/449.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-005541/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) RADIANT-ÉPKER Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1158 Budapest, Késmárk utca 7/B; cégjegyzékszáma: 01 09 718360; adószáma: 11002161-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„UNIO-AGRÁRIPARI” Korlátolt Felelõsségû Társaság
„UNIO” Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7761 Kozármisleny, Kinizsi u. 16.
1023 Budapest, Csalogány utca 53. 1. lház. 1. em. 10.
7030 Paks, Villany utca 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-05-006249/18. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. augusztus 31. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) B-C-COOP Építõipari
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1096 Budapest, Ernõ
utca 19.; cégjegyzékszáma: 01 09 719285; adószáma:
13112077-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: F1 Consulting Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest, Ildikó u. 21.
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A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-003767/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. október 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TROVITAL Elektronikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1051 Budapest, Nádor u. 36.; cégjegyzékszáma: 01 09 720517; adószáma: 13136419-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
TROVITAL Elektronikai és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-06-005736/23. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) S.G.S. Investment Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1196 Budapest, Kossuth Lajos u. 146. (elõzõ szh.: 1075 Budapest,
Károly krt. 11. V. em. ); cégjegyzékszáma: 01 09 721488;
adószáma: 13157432-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ZMIRA „B” Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5. félemelet 3–4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.
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Elõzõ elnevezése(i):
MAGYAR TETÕFEDÕ Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2834 Tardos, Márvány utca 5.
1063 Budapest, Szinyei Merse Pál út 21. 1. em. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Tanácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., 1631 Budapest, Pf. 128.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-000087/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Konyhamûvészet Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1213
Budapest, Mókus u. 4/B; cégjegyzékszáma: 01 09 722776;
adószáma: 13187147-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6., 1461 Budapest, Pf. 295.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-003726/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ComParts Trade Számítástechnikai Kereskedõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1147 Budapest, Czobor u. 14.; cégjegyzékszáma: 01 09 723529; adószáma: 13204101-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6., 1461 Budapest, Pf. 295.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-06-006601/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. május 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MAGYAR TETÕFEDÕ Építõipari
Korlátolt Felelõsségü Társaság (1093 Budapest, Bakáts
u. 8. 4. em. 32.; cégjegyzékszáma: 01 09 721943; adószáma: 12954360-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-06-000302/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ATLANTIS entertainment
HU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
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Társaság (1021 Budapest, Budakeszi út 51.; cégjegyzékszáma: 01 09 723982; adószáma: 13214430-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Gazdasági
és Pénzügyi Zrt., 1116 Budapest, Hengermalom u. 1.,
1509 Bp. Pf. 36.

zése: EURO PARTNER CENTRUM Kft. „v. a.”) (1121
Budapest, Mártonhegyi út 15/D.; cégjegyzékszáma: 01 09
725813; adószáma: 13250353-2-43) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-003457/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-004654/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZEÉP GE 2004 Építõipari,
Faipari és Szállítási Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1139 Budapest, Tahi u. 46/B 2. em. 4.; cégjegyzékszáma:
01 09 724507; adószáma: 13224673-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PERAGO Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1157 Budapest, Nyírpalota út 5. fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09
731496; adószáma: 13364432-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1204 Budapest, Szentlõrinczi út 1950/70.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-005542/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) CALORINVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1158 Budapest, Késmárk u. 7/B; cégjegyzékszáma: 01 09
725787; adószáma: 13250047-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1051 Budapest, Hercegprímás u. 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-004843/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) EURO PARTNER CENTRUM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (rövidített elneve-

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-004795/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) B & S 2002 Építõipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (rövidített
elnevezése: B & S 2002 Kft.) (1108 Budapest, Bányató
u. 28. 6. em. 27.; cégjegyzékszáma: 01 09 731688; adószáma: 13368405-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Jogelõd(ök):
B.& S. 2002 Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-06-005432/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. október 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BEASTEX CIPÓ 2001 Kereske-
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delmi, Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1156 Budapest, Sárfû utca 7.; cégjegyzékszáma:
01 09 732281; adószáma: 13380371-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dual-Perfekt Gazdasági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6.;
levelezési cím: 1507 Bp. Pf. 139.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-002635/16. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Full Media Service Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1214 Budapest, Zöldfa utca 6.; cégjegyzékszáma: 01 09
732610; adószáma: 11827933-2-43) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ÉPÍT-SZEREL Építõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3047 Buják, Ságvári E. út 5.
1039 Budapest, Sarkadi u. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-06-001887/18. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KÉSZ-ÉPSZER 3000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1162 Budapest, Csömöri út 219.; cégjegyzékszáma: 01 09
733103; adószáma: 13396417-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Real-Holding Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1132 Budapest, Victor
Hugo u. 11–15.
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A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-06-001579/26. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DOU LI XIANG Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1135 Budapest,
Béke u. 26. 2. em. 9.; cégjegyzékszáma: 01 09 735982;
adószáma: 12786183-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Pozsonyi út 70.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-003199/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CRETE Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1045 Budapest, Istvántelki
út 30.; cégjegyzékszáma: 01 09 739137; adószáma:
13104214-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanácsadó Kft., 1107 Budapest Mázsa tér 5–7. Levelezési cím:
1539 Bp. Pf. 630.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-06-005334/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. október 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SZILTECH BAU Építõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1089 Budapest, Kálvária utca 25–27. Fióktelepe: 4026
Debrecen, Hunyadi u. 16.; cégjegyzékszáma: 01 09
863768; adószáma: 12786107-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4032 Debrecen, Cívis utca 2. fszt. 7.
4027 Debrecen, Domb utca 1.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Investment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Budapest, Seregély u. 17., 1301 Bp. Pf. 18.
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01 09 870190; adószáma: 13693116-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
5420 Túrkeve, Sáros utca 1/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,
Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-003363/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PARAFIRMA Vegyipari
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1163 Budapest, Védõ
u. 5/A 1. em. 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 864188; adószáma: 10239276-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8878 Lovászi (Kõolaj- és Földgázbányászati Vállalat
Lovászi Üzem)
8878 Lovászi, Fõ út 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I. em. 1.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-001421/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Konyha Design Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1172 Budapest, Berky Lili u. 56.; cégjegyzékszáma: 01 09 868227;
adószáma: 13691413-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON VAGYONKEZELÕ Felszámoló Tanácsadói Kft., 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-005506/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) K+ CS 2006 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1064 Budapest, Vörösmarty út 57. IV. em. 36.; cégjegyzékszáma:

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-004877/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SER-VICO INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1031 Budapest, Csónakház u. 8. fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 870849; adószáma: 13494979-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Elendir Mediátor Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
SER-VICO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2209 Péteri, hrsz. 1120.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6., 1461 Budapest, Pf. 295.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-003079/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. július 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TÉR TREND Bútoripari Korlátolt
Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1054 Budapest, Honvéd u. 8.; cégjegyzékszámar: 01 09 872224;
adószáma: 13029777-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
TÉR TREND Bútoripari Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2234 Maglód, Erzsébet krt. 46/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.
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A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-002097/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. október 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GÉP-ACÉL Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1135 Budapest, Szent László út 86. A ép. tetõszint 10. A cég fióktelepe: 1142 Bp. Rákosrendezõ, Vasútállomás 29834/1.; cégjegyzékszáma: 01 09 874854; adószáma: 11868796-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1164 Budapest, Simongát u. 2.
1141 Budapest, Teleki B. u. 19–21.
8000 Székesfehérvár, Csíkvári út 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-005470/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HIMEXIM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1025 Budapest,
Vend utca 13. fszt. 3.; cégjegyzékszáma: 01 09 881280;
adószáma: 12292035-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2094 Nagykovácsi, Tompa M. u. 26.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1134 Budapest, Apály
u. 4. B. ép. 4/17.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-001539/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CASTELLUM Kereskedelmi és
Szolgáltató Részvénytársaság „végelszámolás alatt”
(1036 Budapest, Pacsirtamezõ utca 41.; cégjegyzékszáma:
01 10 042113; adószáma: 10811100-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„CASTELLUM” Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató
Részvénytársaság
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CASTELLUM Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság
Elõzõ székhelye(i):
1075 Budapest, VII. kerület Madách tér 7. sz.
1024 Budapest, Ady E. u. 19. sz.
1037 Budapest, Bécsi út 65.
1037 Budapest, Bokor utca 1–3–5.
Jogelõd(ök):
„CASTELLUM” Gazdasági Szervezõ és Tanácsadó
Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRt., 1024 Budapest, Retek u. 10. I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp.
Pf. 692.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-000906/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HANGYA FUTURA Termelõi Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. (1106 Budapest,
Jászberényi út 29.; cégjegyzékszáma: 01 10 044978; adószáma: 13112015-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp. Pf. 136

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-005543/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „AIRPARK” Regionális Logisztikai, Kereskedelmi és Fejlesztési Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság (1158 Budapest, Késmárk
utca 7/B; cégjegyzékszáma: 01 10 045040; adószáma:
12700518-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„AIRPARK” Regionális Logisztikai, Kereskedelmi és
Fejlesztési Részvénytársaság
Elõzõ székhelye(i):
8200 Veszprém, Pápai út 39.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3.
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A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-003067/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000288/17. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) RADIANT TÁVKÖZLÉSTECHNIKAI Termelõ, Szolgáltató és Kereskedelmi
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (1158 Budapest, Késmárk u. 7/B; cégjegyzékszáma: 01 10 045058;
adószáma: 13242480-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
RADIANT TÁVKÖZLÉSTECHNKAI Termelõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Részvénytársaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRt., 1024 Budapest, Retek u. 10. I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp.
Pf. 692.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) R-on Therm Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (7636 Pécs, Gadó utca 15.
III. em. 10.; cégjegyzékszáma: 02 06 071147; adószáma:
21501915-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7632 Pécs, Nagy Imre u. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000440/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-04-003292/27. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. október 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Gatter Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2254 Szentmártonkáta, Arany
János u. 8.; cégjegyzékszáma: 13 06 056133; adószáma:
20701590-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6., 1461 Budapest, Pf. 295.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VIN-CAR SZOLGÁLTATÓ
ÉS KERESKEDELMI BETÉTI TÁRSASÁG (7627
Pécs, Május 1. utca 21.; cégjegyzékszáma: 02 06 071219;
adószáma: 21523678-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1092 Budapest, Ferenc krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000425/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000447/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SZENDRÕI Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7635 Pécs, Köves köz 2.; cégjegyzékszáma: 02 06 070630; adószáma: 21360141-1-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CLIENS Gazdasági
Tanácsadói, Ügyvitelszervezõi és Könyvszakértõi Kft.,
7623 Pécs, Rét u. 15., cégjegyzékszáma: 02 09 000169.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Sásdi-Maxi Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (7391 Mindszentgodisa,
Béke utca 15.; cégjegyzékszáma: 02 06 071664; adószáma: 21829053-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Lakatos Györgyné Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7629 Pécs, Fehérhegyi út 1. fszt. 1.
7370 Sásd, Dózsa György utca 17.
7391 Mindszentgodisa, Béke utca 30.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zártkörûen mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000327/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Kovács & Kovács Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7800
Siklós, Harkányi út 25/A; cégjegyzékszáma: 02 09
062857; adószáma: 11015235-2-02) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
CZUKOR & CZUKOR Könyvelõ, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7636 Pécs, Gadó u. 28.
7625 Pécs, Bosnyák u. 18.
7621 Pécs, Tímár utca 23.
Jogelõd(ök):
Czukor & Czukor Bt.
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CONSULTING Gazdasági-Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonért.
Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi utca 13., cégjegyzékszáma:
01 10 042573. (A helyi kirendeltség címe: 7623 Pécs,
Megyeri út 66.)

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000424/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Lettcomp Informatikai Korlátolt
Felelõsségû Társaság (7624 Pécs, Szigeti út 16.; cégjegyzékszáma: 02 09 067605; adószáma: 12673414-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7624 Pécs, Nagy Jenõ u. 26.
7624 Pécs, Nagy Jenõ utca 8.
7624 Pécs, Hungária út 44.
Jogelõd(ök):
Lettcomp & Németi Számítástechnikai Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
u. 33/A, cégjegyzékszáma: 03 09 106294.
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A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000153/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TÓNI-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7622 Pécs,
Bajcsy-Zsilinszky út 6.; cégjegyzékszáma: 02 09 068693;
adószáma: 13034317-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zártkörûen mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000355/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. október 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Ecomation Magyarország Mérnöki és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû
Társaság (7632 Pécs, Kodolányi utca 3.; cégjegyzékszáma: 02 09 069472; adószáma: 13291752-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000409/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) COSMOS-X VAGYONKEZELÕ ÉS TANÁCSADÓ KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG (7677 Orfû, Csendes u. 12.; cégjegyzékszáma: 02 09 069679; adószáma: 12938452-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Cosmos-X Termelõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
COSMOS-STYLE Termelõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1032 Budapest, Szentendrei út 107.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzékszáma: 01 09 562281. (A helyi kirendeltség címe: 7624
Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. I. em. 107.)

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000769/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LYNX FILM Animációs,
Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (6000 Kecskemét, Nagykõrösi utca 12.; cégjegyzékszáma: 03 06 108453; adószáma: 20190622-1-03)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
LYNX FILM Animációs, Szolgáltató és Kereskedelmi
Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000747/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NATURAL FORCE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (6400 Kiskunhalas, Levendula u. 19.; cégjegyzékszáma: 03 06 109933; adószáma: 20714121-2-03) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
NATURAL FORCE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000702/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) 10-es Kereskedelmi és Szol-
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gáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (6060
Tiszakécske-Tiszabög, Hrsz. 85.; cégjegyzékszáma: 03 06
111822; adószáma: 26037798-2-03) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
10-es Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Sport u. 23.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1013 Budapest, Attila u 19. mf. 2.
6060 Tiszakécske-Tiszabög, Hrsz. 0582/16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000767/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NEDER-HUN FOOD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (6078 Jakabszállás, 1. kerület 63.; cégjegyzékszáma: 03 09 108676; adószáma: 12566899-2-03) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
NEDER-HUN FOOD Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000773/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NÉM-KO Épület- és Szerkezetépítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (6100 Kiskunfélegyháza, IX. kerület 281.; cégjegyzékszáma: 03 09 109320; adószáma: 12556508-2-03)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
NÉM-KO Épület- és Szerkezet építõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1191 Budapest, Eötvös u. 2.
Nem bejegyzett székhelye(i):
6100 Kiskunfélegyháza, IX. kerület 281.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000248/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PAGRODI-2002 Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6120
Kiskunmajsa, Szélmalomsor u. 21.; cégjegyzékszáma:
03 09 110330; adószáma: 12971406-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6400 Kiskunhalas, Ady Endre utca 21.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7. B ép. II. em. 21., cégjegyzékszáma: 01 09 870092.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000751/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BERGEN Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(6044 Hetényegyháza-Kecskemét, Külsõnyír 140/B; cégjegyzékszáma: 03 09 111167; adószáma: 12549739-2-03)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BERGEN Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1124 Budapest, Fodor utca 77.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000771/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KARÁT BORHÁZ Borá-
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szati, Mezõgazdasági, Szolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(6200 Kiskõrös, Baross Gábor u. 75.; cégjegyzékszáma:
03 09 111340; adószáma: 13210522-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KARÁT BORHÁZ Borászati, Mezõgazdasági és Kereskedelmi Kft.
KARÁT BORHÁZ Borászati, Mezõgazdasági, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6200 Kiskõrös, Baross Gábor utca 97.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000720/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SALL-ÉPSZER Építõipari,
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (6400 Kiskunhalas, Felsõöregszõlõk 250/B; cégjegyzékszáma: 03 09 111836; adószáma: 13327075-2-03) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SALL-ÉPSZER Építõipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000168/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SAJGÓNÉ SZÛCS MÓNIKA ÉS TÁRSA KERESKEDELMI BETÉTI TÁRSASÁG (5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 5.; cégjegyzékszáma: 04 06 007349; adószáma: 21517587-2-04) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.
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A Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-07-000167/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SYNAEX ÉPÍTÕIPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT
FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG (5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I. em. 9.; cégjegyzékszáma: 04 09 005551;
adószáma: 12835483-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.
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pán u. 12.; cégjegyzékszáma: 05 06 005880; adószáma:
21304828-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
LILAMI Építészeti, Városrendezési, Iparmûvészeti
Tervezõ Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3531 Miskolc, Gyõri kapu 48/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II /14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
6.Fpk.05-07-000491/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000429/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BÁSTYA ’94 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1158
Budapest, Gergõ utca 30. fszt. 3/A (elõzõ székhelye: 3555
Harsány, Petõfi S. u. 50.); cégjegyzékszáma: 01 09
887631; adószáma: 13342164-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BÁSTYA ’94 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
BÁSTYA ’94 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság „felszámolás alatt”
Jogelõd(ök):
„BÁSTYA 94” Vagyonvédelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
6.Fpk.05-07-000495/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LILAMI Iparmûvészeti Tervezõ és Kivitelezõ Betéti Társaság (3530 Miskolc, Tuli-

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ifj. ZSAPKA Építõipari Betéti
Társaság (3647 Csokvaomány, József Attila út 6.; cégjegyzékszáma: 05 06 011160; adószáma: 20769619-2-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3647 Csokvaomány, Szabadság u. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER Befektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán út 3. II. em. 9., cégjegyzékszáma: 01 09 671068.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-07-000561/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Suhi és Társa Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (3720 Sajóivánka, Kossuth
u. 9.; cégjegyzékszáma: 05 06 012161; adószáma:
21084300-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3700 Kazincbarcika, Egressy B. út 43. 2. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-07-000628/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
7.Fpk.05-07-000623/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Fabók és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3780 Edelény, Hõsök
tere 1.; cégjegyzékszáma: 05 06 013122; adószáma:
21438596-1-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59., cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) DUO-TOP Vendéglátó, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3521
Miskolc, Kassák Lajos u. 6.; cégjegyzékszáma: 05 09
007633; adószáma: 11844062-2-05) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59., cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
6.Fpk.05-07-000496/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000335/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ARMADEX-BAU Építõipari és
Szolgáltató Betéti Társaság (3600 Ózd, Deák út 46.; cégjegyzékszáma: 05 06 014239; adószáma: 21859177-2-05)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59., cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) RAMSTEIN Általános Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3526 Miskolc, Szeles u. 60. f. 1.; cégjegyzékszáma:
05 09 009320; adószáma: 12757170-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-07-000625/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
6.Fpk.05-07-000493/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ED-MART Mezõgazdasági
és Építõipari Szolgáltató Betéti Társaság (3600 Ózd,
Velence tp. 39/5.; cégjegyzékszáma: 05 06 015360; adószáma: 22189257-2-05) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59., cégjegyzékszáma: 01 09 709122.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TDR TRANS Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3900 Szerencs, Rákóczi u. 62-64.; cégjegyzékszáma: 05 09 009397;
adószáma: 12779228-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SOMOGYVÁRI és FIA Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
T-POWER TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tárasság
Elõzõ székhelye(i):
3713 Arnót, Lévay J. u. 25.
3534 Miskolc, Róna u. 1–2. A. lház. 3. em. 2.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000457/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LANET-2004 Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3527 Miskolc,
Zsigmondy V. u. 10.; cégjegyzékszáma: 05 09 011573;
adószáma: 13334590-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59., cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
6.Fpk.05-07-000497/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BORSODEX Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3600 Ózd, Mekcsey I. u. 47.; cégjegyzékszáma: 05 09
012057; adószáma: 13461058-2-05) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
M. S. E.-2005 Mechanikai és Elektrotechnikai Szerelõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3600 Ózd, Nyár u. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59., cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-07-000560/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Seinsei-Védõ Vagyonvédelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (3527 Miskolc, Zsigmondi u. 2. 4. em. 108.; cégjegyzékszáma: 05 09 012110;

121

adószáma: 13473619-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
BIZNYIS OKTÓBER Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3529 Miskolc, Pattantyús u. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszámoló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A 1. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000569/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TGT BIZALOM SECURITY
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3527 Miskolc, József A. u. 12.; cégjegyzékszáma: 05 09 013709;
adószáma: 13872087-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59., cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-07-000562/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TGT ALARME SECURITY
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3527 Miskolc, József A. u. 12.; cégjegyzékszáma: 05 09 013710;
adószáma: 13872135-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER
Befektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán út 3. II. em. 9., cégjegyzékszáma: 01 09 671068.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-07-000563/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EURO-TAREX 2005 Kereske-
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delmi, Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3600 Ózd, Óvoda utca 24.; cégjegyzékszáma: 05 09
013798; adószáma: 13468440-2-05) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1077 Budapest, Rottenbiller u. 32. II. em. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II /14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000596/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Keményvonal Testdekoráció
& Mûvészeti Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (6722 Szeged, Bolyai J. u. 21.; cégjegyzékszáma: 06 06 011499; adószáma: 20672243-1-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Keményvonal Testdekoráció & Mûvészeti Szolgáltató
Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: DÉLPRODUKT
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Petrozsényi u. 16/4., cégjegyzékszáma: 06 09 001253.

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000341/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BILORI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6724 Szeged,
Csongrádi sgt. 64.; cégjegyzékszáma: 06 09 007841; adószáma: 12807440-2-06) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KvízPart Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6725 Szeged, Petõfi Sándor sgt. 81. B ép.
6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 27. fszt. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Kft., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 09 709120.
(A helyi kirendeltség címe: 6726 Szeged, Szentgyörgyi A.
u. 45/A)
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A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000540/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Niagara Plusz Szerelõ és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 35. 5.; cégjegyzékszáma: 06 09
008737; adószáma: 13106395-2-06) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6762 Sándorfalva, Úttörõ u. 15/A
6762 Sándorfalva, Úttörõ u. 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági
Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B, cégjegyzékszáma: 01 09 867547. (A helyi kirendeltség címe:
6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
9.Fpk.06-07-000293/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DANATU Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (6600 Szentes, Zolnay Károly
utca 48.; cégjegyzékszáma: 06 09 010478; adószáma:
12106464-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1124 Budapest, Csorna u. 3. I/2.
2094 Nagykovácsi, Munkácsy M. u. 22.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági
Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B, cégjegyzékszáma: 01 09 867547. (A helyi kirendeltség címe:
6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000077/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SNACK-BOX 2000 Kereskedelmi Betéti Társaság (8000 Székesfehérvár, Kelemen
Béla út 85.; cégjegyzékszáma: 07 06 009047; adószáma:
20582812-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

2008/1. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMANACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16. II/17., cégjegyzékszáma: 01 09 561904.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000405/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KAPU-SZER 2002 Szolgáltató Betéti Társaság (8142 Úrhida, Nefelejcs u. 2. B ép.; cégjegyzékszáma: 07 06 011657; adószáma: 21472187-2-07) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO-ALBA Szolgáltató Zrt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/l., cégjegyzékszáma: 01 10 043170.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000408/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ALBA ÜZE-NET Szolgáltató Betéti Társaság (2400 Dunaújváros, Hegyekalja
utca 34.; cégjegyzékszáma: 07 06 012074; adószáma:
21573635-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CONSULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelõ Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., cégjegyzékszáma: 01 10 042573.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000585/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SEDÓ-SEDÓ Ingatlanközvetítõ,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (8000 Szé-
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kesfehérvár, Gáz utca 5.; cégjegyzékszáma: 07 06 013277;
adószáma: 22140836-2-07) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SE-DÓ Ingatlank özvetítõ, Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Kadocsa út 53. A. ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár A.
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000581/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) RONT-BONT Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2060 Bicske,
Kossuth tér 5. fszt. 2/A; cégjegyzékszáma: 07 06 013592;
adószáma: 22201601-2-07) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7. B ép. II. em. 21., cégjegyzékszáma: 03 09 109743.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000407/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „I.N.B.’2003” Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2477
Vereb, Szabadság tér 25.; cégjegyzékszáma: 07 09
009887; adószáma: 13146573-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„I. N. B.’2003” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
„I. N. B.’2003” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság „felszámolás alatt”
A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági
Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7., cégjegyzékszáma: 01 09 710659.
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A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000388/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000275/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) AK Autóalkatrész-gyártó
és -forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (8111
Seregélyes, Széchenyi út 33.; cégjegyzékszáma: 07 09
009900; adószáma: 11789200-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1013 Budapest, Attila u. 35. 2. em. 11.
1095 Budapest, Soroksári út 3/A
8000 Székesfehérvár, Alba Ipari Zóna Zsurló u.
8134/73. hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Budapesti Biztonsági Szolgálat Korlátolt Felelõsségü Társaság (2465 Ráckeresztúr,
Mikszáth K. u. 2/A; cégjegyzékszáma: 07 09 012151; adószáma: 13061919-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1043 Budapest, Kassai u. 12. 1. em. 5.
2177 Erdõtarcsa, Falujárók útja 25.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000377/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Klock és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8151
Szabadbattyán, Csók I. utca 7.; cégjegyzékszáma: 07 09
011020; adószáma: 13447513-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CONSULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelõ Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., cégjegyzékszáma: 01 10 042573.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000396/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Transz Energy Technológiai
Szerelõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2422 Mezõfalva, Rózsa utca 26–28.; cégjegyzékszáma:
07 09 011422; adószáma: 13538086-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-07-000377/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) IMMONA ’2001 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (9082 Nyúl, Bem
József utca 36.; cégjegyzékszáma: 08 06 010194; adószáma: 21104185-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
IMMONA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó Rt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C
(1276 Budapest, Pf. 27), cégjegyzékszáma: 01 10 043489.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-07-000314/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GYÕR-ABLAK Gyártó, Kivitelezõ és Kereskedõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9023 Gyõr, Tihanyi Árpád út 65.; cégjegyzékszáma:
08 09 008772; adószáma: 11990156-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KRISZ & DO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
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Elõzõ székhelye(i):
9026 Gyõr, Vízmû u. 2.
9024 Gyõr, Nagy Imre út 41.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMANACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16. II/17., cégjegyzékszáma: 01 09 561904.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-07-000306/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LEG 2004 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9027 Gyõr,
Török utca 6.; cégjegyzékszáma: 08 09 012132; adószáma: 13268295-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9023 Gyõr, Csaba utca 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Felszámoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
1134 Budapest, Apály u. 4. B ép. 4. em. 17., cégjegyzékszáma: 01 09 724140.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-07-000910/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 3. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MÉLYKÉK Kereskedelmi
Betéti Társaság (4032 Debrecen, Németh L. utca 4.
3. em. 10.; cégjegyzékszáma: 09 06 011039; adószáma:
21121582-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MÉLYKÉK Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ
Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-07-000913/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 3. napján jogerõre emel-

125

kedett végzésével a(z) TITÁN-ÉP-SZOLG 5000 Kereskedelmi és Szolgáltató Építõipari Betéti Társaság
(4100 Berettyóújfalu, Budai Nagy Antal utca 8.; cégjegyzékszáma: 09 06 011533; adószáma: 21384978-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
TITÁN SEC 5000 Vagyonvédelmi és Biztonságszervezõ Betéti Társaság
TITÁN-ÉP-SZOLG 5000 Kereskedelmi és Szolgáltató
Építõipari Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ
Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-07-000906/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DIMARIAN-LUX Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4029 Debrecen, Ótemetõ
út 31. fszt. 4.; cégjegyzékszáma: 09 06 012705; adószáma:
21831195-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
DIMARIAN-LUX Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ
Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-07-000909/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KULYA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4031 Debrecen, Angyalföld
tér 9. fszt. 5.; cégjegyzékszáma: 09 06 012888; adószáma:
21866173-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KULYA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ
Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-07-000914/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MERY-VEN Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4090 Polgár,
Csokonai u. 47.; cégjegyzékszáma: 09 06 013542; adószáma: 22104449-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MERY-VEN Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ
Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000899/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SENANRA Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4032 Debrecen, Vágóhíd
utca 2.; cégjegyzékszáma: 09 06 014023; adószáma:
21184682-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SENANRA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Móricz Zs. út 24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ
Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000501/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FEHÉR AJTÓ-ABLAK CENTER Építõipari és Kereskedelmi Betéti Társaság (4032
Debrecen, Egyetem sgt. 63. 1. em. 5.; cégjegyzékszáma:
09 06 014588; adószáma: 22320595-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-07-000156/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. május 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SOMITEX Ipari-Kereskedelmiés Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4031
Debrecen, Bartók Béla u. 35.; cégjegyzékszáma: 09 09
000592; adószáma: 10454864-2-09) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4053 Debrecen, Burgundia u. 10. IV /19.
4032 Debrecen, Komlóssy u. 86. III /4.
4025 Debrecen, Szív u. 11.
4030 Debrecen, Diószegi út 3–5.
4025 Debrecen, Szív u. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszámoló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A l. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016. (A helyi kirendeltség címe: 3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11.)

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000923/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TRIÓ TEAM-HUNGÁRIA
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4200 Hajdúszoboszló, Mathias u. 17.; cégjegyzékszáma: 09 09 003455; adószáma: 11159036-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-07-000915/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Tõzsér ’97 Mezõgazdasági és
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Termelési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Hétvezér
utca 86.; cégjegyzékszáma: 09 09 005384; adószáma:
11555755-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Tõzsér ’97 Mezõgazdasági és Termelési, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4031 Debrecen, Tõzsér u. 28.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ
Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000922/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TOLL 1 HUNGÁRIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4116 Berekböszörmény, Toldi utca 2.; cégjegyzékszáma:
09 09 008528; adószáma: 12773569-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000900/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Webcentral Távközlési és Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4033 Debrecen, Zoványi Jenõ u. 29.; cégjegyzékszáma:
09 09 009414; adószáma: 12987463-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Webcentral Távközlési és Informatikai Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ
Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-07-000750/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MÉZES-KER Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4034 Debrecen, Mézeshegy utca 31. A. ép.; cégjegyzékszáma: 09 09 009790;
adószáma: 13067458-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-07-000911/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MÉCSI-KER Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4026 Debrecen, Péterfia utca 2.; cégjegyzékszáma: 09 09
009870; adószáma: 13088505-2-09) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MÉCSI-KER Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4254 Nyíradony, Galamb utca 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ
Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-07-000908/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ADMIRÁL-FISH Export-Import
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4026
Debrecen, Gyergyó utca 3. IV. em. 26.; cégjegyzékszáma:
09 09 011935; adószáma: 13162539-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ADMIRÁL-FISH Export-Import Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
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Elõzõ székhelye(i):
1155 Budapest, Dembinszky út 1.
4024 Debrecen, Rákóczi u. 1–5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ
Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.

(3385 Tiszanána, Fõ út 159.; cégjegyzékszáma: 10 09
024336; adószáma: 12549667-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-07-000108/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-07-000231/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KARALÁ Elõadó-mûvészeti és
Szórakoztató Betéti Társaság (3291 Vámosgyörk,
Bem u. 2.; cégjegyzékszáma: 10 06 024463; adószáma:
21009183-1-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Nem bejegyzett székhelye(i):
3291 Vámosgyörk, Bem tér 2.
6200 Kiskõrös, Wattay J. utca 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MILLE POINT-2004 Konfekcióipari Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3300 Eger, Agyagos út 20.; cégjegyzékszáma: 10 09 026257; adószáma: 13391656-2-10) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-07-000319/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MARIANNA és TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3253 Istenmezeje, Arany J. u. 26.; cégjegyzékszáma:
10 09 022442; adószáma: 11173289-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1027 Budapest, Varsányi
Irén utca 38. fszt. l., cégjegyzékszáma: 01 09 689092.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000329/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TISZA-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000278/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KO-FÉM 2001 Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3000
Hatvan, József major 1. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 10 09
027132; adószáma: 12595761-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2100 Gödöllõ, Blaháné út 178.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Rt., 1024 Budapest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
044406.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000364/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Szín-vonal 2000 Építõipari Kor-
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látolt Felelõsségû Társaság (3000 Hatvan, Kossuth
tér 20. fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 10 09 027510; adószáma: 13168047-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1139 Budapest, Petneházy u. 14. 3. em. 31.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzékszáma: 01 09 562281.
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-07-070669/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) APP SZINPADTECHNIKA
Építõ, Szerelõ és Kereskedelmi Betéti Társaság (2545
Dunaalmás, Kis utca 1.; cégjegyzékszáma: 11 06 009108;
adószáma: 21969489-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070411/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „WIME” Számítástechnikai
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2510
Dorog, Vörösmarty út 12.; cégjegyzékszáma: 11 06
006362; adószáma: 20398765-2-11) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2510 Dorog, Esztergomi utca 37.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1026 Budapest, Júlia utca 1. mfszt. 3/A
1111 Budapest, Lágymányosi út 17. fszt. 2/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyonértékelõ Rt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszáma: 01 10 041596.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070594/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. szeptember 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ROYAL’S Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (2500 Esztergom, Bánomi ltp. 22. 2. em. 2.; cégjegyzékszáma: 11 06 006650; adószáma: 20650171-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági
Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B 2/17.,
cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070579/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TATA STAHLBAU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2835 Tata-Agostyán, Petõfi Sándor út 22.; cégjegyzékszáma: 11 09 007345; adószáma: 11901084-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Budapest, Csata u. 11. Levélcím: 1581 Budapest, Pf. 108, cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-07-070615/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) L. A. TRANS Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (cégjegyzékszáma: 11 09 011207) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befektetési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6., cégjegyzékszáma:
01 09 068182.
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A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-07-000217/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TELECOM-FÓNIA Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2619 Legénd, Dózsa Gy. u. 67.; cégjegyzékszáma: 12 09
002754; adószáma: 11210588-2-12) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVENT Vállalkozásfejlesztési, Kereskedelmi és Továbbképzõ Kft., 3100
Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 000931.

A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-07-000231/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) JÓN-FER Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3127
Kazár, Kossuth út 83.; cégjegyzékszáma: 12 09 004689;
adószáma: 13517056-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104. (A helyi kirendeltség címe: 3100 Salgótarján, Pécskõ út 2. I/4., 3101 Salgótarján, Pf. 144.)
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A bíróság által kijelölt felszámoló: VADÁSZ & PARTNERS Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft.,
1112 Budapest, Neszmélyi u. 44., cégjegyzékszáma: 01 09
266939.

A Pest Megyei Bíróság
12.Fpk.13-07-001050/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) AUTÓPARK-2000 Kereskedelmi és Vállalkozási Közkereseti Társaság (2120
Dunakeszi, Hunyadi út 114–116., telephelye: 2120 Dunakeszi, Barátság u. 5153. hrsz.; cégjegyzékszáma: 13 03
030779; adószáma: 20219073-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „TREND” Gazdasági Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B
II/17., cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001494/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PLAYBÁSZ Betéti Társaság
(2151 Fót, Kosztolányi u. 56.; cégjegyzékszáma: 13 06
016208; adószáma: 24470407-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-001370/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CYLH HUNGÁRIA Építõipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (1081 Budapest, Kun u. 12. III. em. 28., elõzõ
címe 2170 Aszód, Kossuth L. u. 88.; cégjegyzékszáma:
01 10 045738; adószáma: 13298649-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Jogelõd(ök):
GYLH 9001 Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-001780/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) K and J Kereskedelmi Vendéglátóipari, Szolgáltató Betéti Társaság (2100 Gödöllõ, Duna
u. 4.; telephelye: 2100 Gödöllõ, Állomás u. 3.; cégjegyzékszáma: 13 06 021560; adószáma: 24567031-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: „TREND” Gazdasági Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B
II/17., cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001788/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BREND-HAUS Építõipari és
Szolgáltató Betéti Társaság (2170 Aszód, Tél u. 7.; cégjegyzékszáma: 13 06 023794; adószáma: 24585934-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „TREND” Gazdasági Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B
II/17., cégjegyzékszáma: 01 09 867547.
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A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001330/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LAKATOS ÉS TÁRSA Szolgáltató Betéti Társaság (2013 Pomáz, Vár utca 20.; cégjegyzékszáma: 13 06 037128; adószáma: 20691082-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-000904/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Pest Megyei Bíróság
12.Fpk.13-07-001567/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MaBu Pipe Szolgáltató és
Kereskedelmi Betéti Társaság (2318 Szigetszentmárton,
Erdõsor u. 32.; cégjegyzékszáma: 13 06 031492; adószáma: 20150231-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) STEVE-TÁP Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság [2132 Göd (Felsõgöd),
Kádár utca 13.; cégjegyzékszáma: 13 06 038678; adószáma: 28657536-2-13] adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VADÁSZ & PARTNERS Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft.,
1112 Budapest, Neszmélyi u. 44., cégjegyzékszáma: 01 09
266939.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-06-000459/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
12.Fpk.13-07-001793/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GRAFIT EX-PRESS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (2360 Gyál, Zrínyi u. 56.; cégjegyzékszáma: 13 06
035671; adószáma: 20593764-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyonértékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszáma: 01 10 041596.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BRI-TOM Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2119 Pécel, Isaszegi út 66.; cégjegyzékszáma: 13 06 043294; adószáma: 21157224-1-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.
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A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001584/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-001950/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BAU-BROTHERS Ipari,
Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2151 Fót, Balassa utca 80.; cégjegyzékszáma: 13 06
046090; adószáma: 21468737-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „TREND” Gazdasági Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B
II/17., cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NYUGAT-INVEST Építõipari és Beruházási Betéti Társaság (2364 Ócsa, Õrház u. 11.; cégjegyzékszáma: 13 06 054400; adószáma:
21195022-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4967 Csaholc, Vasút u. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
E. u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-001753/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) JANICSÁR TRANS Fuvarozási és Kereskedelmi Betéti Társaság (2461 Tárnok,
Berki út 11.; cégjegyzékszáma: 13 06 047411; adószáma:
21544048-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001524/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GASTRONET Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2151 Fót, Fruzsina
utca 23.; cégjegyzékszáma: 13 06 051333; adószáma:
21402366-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „TREND” Gazdasági Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B
II/17., cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001619/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KAMJÁMI Ipari Kereskedelmi és Általános Szolgáltató Betéti Társaság (2116
Zsámbok, Kossuth Lajos u. 86.; cégjegyzékszáma: 13 06
055200; adószáma: 28339285-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „TREND” Gazdasági Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B
II/17., cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-000709/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NASZVASKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2314 Halásztelek, Iskola u. 45.; cégjegyzékszáma: 13 09
073142; adószáma: 12172133-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 15 09 065077.
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A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-06-002275/18. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001445/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SAXAB Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2315 Szigethalom,
Fiumei út 45.; telephelye: 2315 Szigethalom, Mû út 80.;
fióktelepei: 1138 Budapest, Váci út 185.; 1077 Budapest,
Dohány u. 16–18. III. em.; 1155 Budapest, Szent Korona
útja 3.; cégjegyzékszáma: 13 09 075487; adószáma:
12220281-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gazdasági, Mûszaki Tanácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ
u. 3., cégjegyzékszáma: 01 09 160583.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SOMA Grafika Nyomdaipari és Könyvviteli Korlátolt Felelõsségû Társaság (2000
Szentendre, Tilinkó utca 1., telephelye: 2000 Szentendre,
Dunakanyar körút 2.; cégjegyzékszáma: 13 09 082744;
adószáma: 10738160-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001581/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GÖRGÉNYI és FIA Lépcsõ
és Képkeret Faipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
[2030 Érd, Ilona u. 61. (Telephelye: 2030 Érd, Ilona
u. 68.); cégjegyzékszáma: 13 09 078407; adószáma:
12345267-2-13] adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001038/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ELSÕ VETERÁN AUTÓHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató k Korlátolt Felelõsségû Társaság (2317 Szigetcsép, Napos utca 45.; cégjegyzékszáma: 13 09 081983; adószáma: 12306516-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001224/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) M 7 Autószerviz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2030
Érd, Iparos út 35.; cégjegyzékszáma: 13 09 091107; adószáma: 12834846-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VADÁSZ & PARTNERS Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft.,
1112 Budapest, Neszmélyi u. 44., cégjegyzékszáma: 01 09
266939.

A Pest Megyei Bíróság
12.Fpk.13-07-000542/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. október 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Unimind IT Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, elõzõ elnevezése: KOLUMBUSZ KIADÓ Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2030 Érd,
Budai út 24.; cégjegyzékszáma: 13 09 091917; adószáma:
12882708-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

134

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2008/1. szám

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-000629/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
12.Fpk.13-07-000995/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DERMALUX MEDICAL
CENTER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2030 Érd, Csanád u. 74.; cégjegyzékszáma: 13 09 096482; adószáma: 13083902-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Jogelõd(ök): NICOMM Kommunikációs Tanácsadó
Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Dunakanyar Higiene Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2600 Vác, Negyvennyolcasok útja 10. fszt. 2. Telephelyei: 2600 Vác, Deákvári Fõtér 1.; 2600 Vác, Bottyán
út 39.; cégjegyzékszáma: 13 09 099529; adószáma:
12961201-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-001400/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-06-002056/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) REMKO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2120 Dunakeszi, Márton Áron utca 27/A; cégjegyzékszáma: 13 09
096862; adószáma: 13159386-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Válságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TÓ-CSA Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2143 Kistarcsa, Széchenyi út 59.; cégjegyzékszáma:
13 09 099546; adószáma: 13305381-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
E. u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001263/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) K-POLISZ Biztonsági Szolgálat
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2740 Abony, Vasút
út 2.; cégjegyzékszáma: 13 09 097286; adószáma:
13184601-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VADÁSZ & PARTNERS Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft.,
1112 Budapest, Neszmélyi u. 44., cégjegyzékszáma: 01 09
266939.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-001973/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) EURO X-PRESS Kereskedelmi, Tömegkommunikációs és Kiadói Korlátolt Felelõsségû Társaság (2030 Érd, Egervári utca 56.; cégjegyzékszáma: 13 09 099825; adószáma: 11063403-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-Felszámoló Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház u. 29. I/3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 726061.
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A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-000745/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001149/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KOLKOM HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2030 Érd, Budai út 24.; cégjegyzékszáma: 13 09
101750; adószáma: 13416917-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DRENIAN Kereskedelmi és Mûszaki Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2314
Halásztelek, Posta köz 13. (Fióktelepe: 8087 Alcsútdoboz,
Szabadság u. 108. ); cégjegyzékszáma: 13 09 104733; adószáma: 12465695-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „TREND” Gazdasági Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B
II/17., cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-06-001985/19. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MÜ-SPED Mûszeripari és
Szállítmányozási Korlátolt Felelõsségû Társaság (2030
Érd, Alsóvölgyi u. 78.; fióktelepei: 1055 Budapest, Szent
István krt. 13. 4. em. 5.; 1143 Budapest, Gizella u. 24–26.;
cégjegyzékszáma: 13 09 103262) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-001876/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „MEDIEX 1” Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, elõzõ elnevezése SHEPHERD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2143 Kistarcsa, Baross G.
utca 12., elõzõ címe 1152 Budapest, Fogat köz 2/A; cégjegyzékszáma: 13 09 104303; adószáma: 12681387-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Válságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-001930/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BAUMEISTER PERFEKT
’21 Építõipari Kft. (2344 Dömsöd, Szüret utca 9.; cégjegyzékszáma: 13 09 106829; adószáma: 13666765-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest,
Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001204/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) F.B.B. Video, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. (2097 Pilisborosjenõ, Panoráma utca 23.
Telephelye: 1165 Budapest, Centenáriumi sétány üzletsor
6. Fióktelepe: 2500 Esztergom, Kossuth L. u. 17.; cégjegyzékszáma: 13 09 109459; adószáma: 10939316-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.
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A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-07-000300/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „KALMÁR & TÁRSA” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „f. a.” (7400
Kaposvár, Ond vezér utca 1.; cégjegyzékszáma: 14 06
300122; adószáma: 25219638-2-14) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„KALMÁR & TÁRSA” KERESKEDELMI Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
„KALMÁR ÉS TÁRSA” KERESKEDELMI Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Teleki utca 6. fszt. 3.
7400 Kaposvár, Béke utca 1. III. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000256/21. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SIMOTICS Gépszerszámkészítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (7400 Kaposvár,
Pécsi u. 11.; cégjegyzékszáma: 14 09 300781; adószáma:
11226514-2-14) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-07-000323/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FROZEN FOOD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„f. a.” (7523 Kaposfõ, 201/5 hrsz.; cégjegyzékszáma:
14 09 302158; adószáma: 11238993-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

2008/1. szám

Elõzõ elnevezése(i):
KAPOS-FOOD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Virág u. 14/A
7400 Kaposvár, Jutai út 25.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA
és Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó,
Széchenyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-07-000187/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ERIKA-CS TEX Textilgyártó,
Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság „végelszámolás alatt” (7570 Barcs, Nagyhíd
utca 28/1.; cégjegyzékszáma: 14 09 305631; adószáma:
13153548-2-14) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ERIKA-CS TEX Textilgyártó, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési
és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág u. 21., cégjegyzékszáma: 14 09 000928. (A helyi kirendeltség címe:
7400 Kaposvár, Virág u. 21.)

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-07-000296/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Technonet-Biztonságtechnika
Vagyonvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (8600 Siófok, Aradi v. utca 1.; cégjegyzékszáma: 14 09 305895; adószáma: 13267531-2-14)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCURS
Manager Befektetõ és Tanácsadó Kft., 8800 Nagykanizsa,
Ady E. u. 4., cégjegyzékszáma: 20 09 063623.
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A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-07-000381/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) SZEDOS Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(7400 Kaposvár, Sávház I. lház. II. em. 8.; cégjegyzékszáma: 14 09 306288; adószáma: 12776160-2-14) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SZEDOS Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
SZEDOS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7135 Dunaszentgyörgy, Dózsa Gy. u. 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési
és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág u. 21., cégjegyzékszáma: 14 09 000928. (A helyi kirendeltség címe:
7400 Kaposvár, Virág u. 21.)
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25641604-1-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkezelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000971/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BEREG-VIDI Ipari és
Kereskedelmi Betéti Társaság (4832 Tiszavid, Jókai
u. 20.; cégjegyzékszáma: 15 06 085024; adószáma:
25684036-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.)

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-07-000357/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Magyar Elektron Facility Management Üzemeltetõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság „f. a.” (8640 Fonyód, Bartók Béla utca 9.; cégjegyzékszáma: 14 09 306849; adószáma: 13384801-2-14)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
VVV Biztonsági Szolgáltató és Üzemeltetõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1016 Budapest, Krisztina krt. 65–67.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001365/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „RÉTI-KER” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Krúdy
park 5. fszt. lház. 1.; cégjegyzékszáma: 15 06 085364;
adószáma: 25686667-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Szántó Kovács János u. 6.
4400 Nyíregyháza, Bem J. u. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkezelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001483/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PEMIKER Kiskereskedelmi
Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Ferenc krt. 28.
III/27.; cégjegyzékszáma: 15 06 080984; adószáma:

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001083/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. szeptember 5. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) B-TINELSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4624 Tiszabezdéd,
Jókai út 3.; cégjegyzékszáma: 15 06 086396; adószáma:
20211374-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001100/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) UNIO-USD Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4800 Vásárosnamény, Orbán B. körút 12. 4. em. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 087065; adószáma: 20533825-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4831 Tiszaszalka, Bajcsy-Zsilinszky u. 11.
Nem bejegyzett székhelye(i):
4251 Hajdúsámson-Martinka, Darvas u. 89.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20. 4401 Pf. 69, cégjegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001082/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. szeptember 5. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GERASZIMENKO-ANNO
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090482; adószáma: 21466670-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001104/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. szeptember 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) YUNADI-plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090645; adószáma:
21491108-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszakértõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedelmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001109/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. szeptember 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZAMOS-FA Kereskedelmi Betéti Társaság (4900 Fehérgyarmat, Május 14.
tér 30.; cégjegyzékszáma: 15 06 090731; adószáma:
21499199-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszakértõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedelmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001447/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „SZILÁR UNIÓ” Mezõgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(4700 Mátészalka, Nyár u. 55.; cégjegyzékszáma: 15 06
091224; adószáma: 21558474-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-07-001076/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. szeptember 5. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KARAT-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Erzsébet u. 20.; cégjegyzékszáma: 15 06 092308; adószáma: 21868443-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20. 4401 Pf. 69, cégjegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001456/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VLASVET Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4621 Fényeslitke, Hunyadi u. 30.; cégjegyzékszáma: 15 06 092721; adószáma:
21940121-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001101/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. szeptember 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KAMARÁS BAU Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(4471 Gávavencsellõ, Honvéd u. 1.; cégjegyzékszáma:
15 06 093193; adószáma: 20996734-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
CSOMBAU Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság
Bari és Társa Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1135 Budapest, Dévényi u. 8. 1. em. 17.
1135 Budapest, Szent László utca 76.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszakértõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedelmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001460/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Nagyházi Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 43.; cégjegyzékszáma: 15 09 061494;
adószáma: 10719448-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001128/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. szeptember 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GAVALLÉR INKÖZ Ingatlanforgalmazási, -Befektetési, -Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza,
Csillag út 16.; cégjegyzékszáma: 15 09 067719; adószáma: 12867107-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Mezõ u. 25.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszakértõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedelmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-07-001019/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. szeptember 5. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) SENET Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4767 Szamosangyalos, Rákóczi út 10.; cégjegyzékszáma: 15 09
068850; adószáma: 12753664-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2942 Nagyigmánd, Ifjúmunkás út 4. 2. em. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-07-000780/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. július 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LINEA-DIRECTA Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza,
Pazonyi u. 17.; cégjegyzékszáma: 15 09 069799; adószáma: 12967276-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1211 Budapest, Gyepsor u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000373/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) JÓ-ÉP Építõipari Betéti Társaság
„végelszámolás alatt” (5440 Kunszentmárton, Szent
Imre herceg u. 50/A; cégjegyzékszáma: 16 06 009637;
adószáma: 21913103-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
JÓ-ÉP Építõipari Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6723 Szeged, Retek u. 17. 5. em. 28.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000309/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 3. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PH-Dunakeszi Lakópark
Korlátolt Felelõsségû Társaság (5000 Szolnok, Tószegi
út 2/A; cégjegyzékszáma: 16 09 006192; adószáma:
12544545-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
PH-Invest Korlátolt Felelõsségû Társaság
PH Invest Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
1145 Budapest, Amerikai út 98.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REAL-HOLDING
Felszámoló, Vagyonkezelõ, Ipari és Szolgáltató Kft., 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15., cégjegyzékszáma: 01 09
738760.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-07-000189/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BRIDEN Építõipari Szolgáltató
és Kereskedelmi Betéti Társaság (7140 Bátaszék, Ferenc
u. 21.; cégjegyzékszáma: 17 06 003465; adószáma:
26475374-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Mihucz Miklós Építõipari Bt.
Mihucz Miklós Építõipari Bt. „felszámolás alatt”
Mihucz Miklós Építõipari Bt.
Elõzõ székhelye(i):
7090 Tamási, Szarkahegy 45.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS
Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-07-000197/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CSAR-SZER Csarnoképítõ,
Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7148 Alsónyék, Templom u. 24.; cégjegyzékszáma: 17 09
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004909; adószáma: 13176848-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7140 Bátaszék, Flórián utca 6.
7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 66.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,
Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5., cégjegyzékszáma: 01 09
268312.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-07-000212/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Venice Termelõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7020 Dunaföldvár, Belsõ Kertek köze 15.; cégjegyzékszáma: 17 09
005188; adószáma: 13382854-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 09 709120.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000002/17. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. október 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Kavics Trans Szállító Betéti Társaság (8286 Gyulakeszi, Orgona u. 12.; cégjegyzékszáma:
19 06 500744; adószáma: 27223503-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8311 Nemesvita, Dózsa Gy. u. 22.
8311 Nemesvita, Kossuth út 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000251/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 3. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) CÉGINFO REKLÁMIRODA
Szolgáltató Betéti Társaság (8420 Zirc, Pápay József
utca 3.; cégjegyzékszáma: 19 06 508361; adószáma:
22286110-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000267/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 5. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BURÁK Fafeldolgozó Korlátolt Felelõsségû Társaság (8345 Dabronc-Ötvöspuszta 334.; cégjegyzékszáma: 19 09 502131; adószáma:
11334295-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ECONOMIX Közgazdász Egyetemi Rt., 1115 Budapest, Ildikó u. 21., cégjegyzékszáma: 01 10 041303.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000243/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „INTER V NET” Számítástechnikai és AdatSzolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (8200 Veszprém, Völgyhíd tér 3.; cégjegyzékszáma: 19 09 502592; adószáma: 11338529-2-19) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„INTER V NET” Számítástechnikai és Adatszolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8440 Herend, Vadvirág u. 20.
8200 Veszprém, Völgyhíd tér 3.
8200 Veszprém, Völgyhíd tér 5.
8200 Veszprém, Völgyhíd tér 3.
Nem bejegyzett székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Horváth István ltp. 17. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS
Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.
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A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-06-000269/25. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. október 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „Vimola B” Bányászati és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8200 Veszprém, Erdész utca 8.; cégjegyzékszáma: 19 09 502707; adószáma: 11339506-2-19) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„Vimola B” Bányászati és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
„Vimola B” Bányászati és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „felszámolás alatt”
Elõzõ székhelye(i):
8441 Márkó, Iparterület, 026/D hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Budapest, Csata u. 11., 1581 Budapest, Pf. 108., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

CÉGHIRDETMÉNYEK
Felhívás vagyon értékesítésére
Az ADVOCO Vagyonkezelõ és Tanácsadó Kft. (Cg.:
[08 09 003091]; 9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 37.; 9001
Gyõr, Pf. 649) mint a Tatai Klíma Centrum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [11 09 007786]; 2890
Tata, Agostyáni út 79.; adószáma: [12521551-2-11]) kijelölt felszámolója,
nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja az „f. a.” adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyait:
Gépjármûvek:
Fiat Ducato Furgon D
Elsõ forg. lépés: 2001. augusztus 1., km-telítettség:
186 212 km.
Hengerûrtartalom: 1905 cm3.
Mûszaki vizsga: 2007. augusztus 5-ig; zöldkártya:
2008. augusztus 23-ig.
Irányár: 1 892 520 Ft + áfa.
Peugeot Partner 170 C
Elsõ forg. lépés: 1998. szeptember 30., km-telítettség:
kb. 189 818 km.
Hengerûrtartalom: 1360 cm3; üzemmód: benzin.
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Mûszaki vizsga: 2007. november 18.; zöldkártya: 2007.
július 19-ig.
Irányár: 771 800 Ft + áfa.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az ADVOCO Kft.
9001 Gyõr, Pf. 649 címre vár ,,Tatai Klíma Centrum Kft.
f. a. vételi ajánlat” megjelöléssel.
Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a megajánlott bruttó
vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot arról,
hogy az ajánlattevõ 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A vételárba hitelezõi követelés beszámítására nincs lehetõség.
Az ajánlatokat kettõs zárt borítékban, magyar nyelven,
postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot kiíró címére
(ADVOCO Kft., 9001 Gyõr, Pf. 649; 9022 Gyõr, Liszt
Ferenc u. 37.).
Az ajánlatok beérkezésének idõpontja:
2008. január 11., déli 12 óra.
A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elismervényt állít ki.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától, Gáspár János felszámolóbiztostól a 06 (96) 550-920
vagy 06 (30) 224-3712-es számon szerezhetõ be.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
10 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A bontást
követõ 10 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli.
Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv készül, melyet
bármely hitelezõ megtekinthet. Az ajánlatok elbírálásának
eredményérõl a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, a vételár tekintetében 10%, vagy annál kisebb
eltérés esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalás
megtartására kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás
megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.
Az elõvásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról
nyilatkozatot tesznek, amennyiben a kiírás keretében elõvásárlási szándékukat elõzetesen bejelentették.

A KELET-HOLDING Zrt. (Cg.: [01 10 044406]; 1024
Budapest, Retek u. 10. I. 3.) mint a TOMMI CAR
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.:
[09 09 006780]; 4032 Debrecen, Mikszáth K. u. 85.
fszt. 1.; felszámolóbiztos: Buga Tamás Imre) felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós cég alábbi vagyontárgyait:
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Tárgyi eszközök, melyek egyben kerülnek értékesítésre. Lista a felszámolótól kérhetõ.
Irányár: 2 000 000 Ft + áfa.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– A vagyoncsoport értékének 10%-át bánatpénzként
kell befizetni a KELET-HOLDING Zrt. által vezetett
10403428-34211339-70070000 számú számlájára „TOMMI CAR Kft. f. a. bánatpénz” megjelöléssel.
– A pályázat beadásakor a bánatpénz befizetését igazolni kell.
– A pályázatoknak tartalmazniuk kell a pályázó fõbb
adatait, jogi személyiség esetén a 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, valamint részletes ajánlatát.
– A pályázat egyértelmûen tartalmazza a vételárat.
Fizetés: a pályázat elfogadása után, a számla megküldését követõen, átutalással.
A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa,
– a megfelelõ, azonos értékû (10%-on belüli eltérés)
ajánlattevõkkel nyílt ártárgyalást folytasson.
A pályázati ajánlatokat 1 pld.-ban a következõ címre
kell eljuttatni, zárt borítékban
2008. január 14-én 9 óráig:
KELET-HOLDING Zrt., 4026 Debrecen, Péterfia u. 39.
A borítékra kérjük ráírni: „TOMMI CAR Kft. f. a. PÁLYÁZAT”.
A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelkezõk figyelmét arra, hogy elõvásárlási joguk gyakorlásának
szándékát a fenti határidõig jelezzék. Az elõvásárlási jog
gyakorlása a Cstv. és a Ptk. szabályai szerint történik.
A pályázatok bontása a határidõ lejártát követõ 5 napon
belül, közjegyzõ elõtt történik. A döntésrõl a pályázók egy
héten belül írásban kapnak tájékoztatást. Megtekintés elõzetes egyeztetés után.
A pályázattal kapcsolatban további információt lehet kérni Buga Tamás Imre felszámolótól a 06 (52)
437-324-es, a 315-1250-es telefonszámokon, valamint a
bugatamas@keletholding.hu e-mail címen.

A PARA Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû
Társaság (Cg.: [01 09 710659]; 1138 Budapest, Népfürdõ
u. 7.; fióktelep: 7621 Pécs, Jókai u. 25.) a Tolna Megyei
Bíróság 4. Fpk. 17-04-000238/3. számú végzéssel kijelölt SZOLTER-BAU Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.:
[17 09 004798]; 7020 Dunaföldvár, Külsõ kertek köze 27.)
felszámolójaként
nyilvános pályázat
keretében kívánja értékesíteni az adós társaság vagyonát
képezõ
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– iszkaszentgyörgyi külterületi 0105/15. hrsz.-ú, kivett
raktár és udvar megnevezésû, 3524 m2 területû ingatlan
1/2 tulajdoni hányadát,
– iszkaszentgyörgyi külterületi 0105/9. hrsz.-ú, kivett
gazdasági épület és udvar megnevezésû, 1 ha 2703 m2 területû ingatlan 1/2 tulajdoni hányadát.
Irányár: 13 572 000 Ft.
Érvényes ajánlat feltétele:
– az ajánlati ár 10%-ának bánatpénzként a SZOLTER-BAU Kft. „f. a.” Volksbank Rt.-nél vezetett
14100017-87957449-01000008 bankszámlájára történõ
befizetése és ennek igazolása a benyújtási határidõig (a pályázathoz történõ csatolással),
– 60 napos ajánlati kötöttség vállalása.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani postai úton a PARA Gazdasági Tanácsadó Kft., 7621 Pécs, Jókai u. 25. szám alatti címére „SZOLTER-BAU vételi ajánlat” megjelöléssel. Az
ajánlatokat kettõs zárt borítékban kérjük eljuttatni.
Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb a jelen hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2007.
december 27.) számított 15. nap 24 óra.
A részletes értékesítési feltételeket tartalmazó dokumentum a felszámoló szervezettõl beszerezhetõ, illetve
megtekinthetõ. További információ dr. Rácz Zsuzsanna
felszámolóbiztostól a 06 (72) 210-606-os telefonszámon.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyújtási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv
készül, melyet bármely hitelezõ megtekinthet. Az ajánlatok elbírálása eredményérõl a felszámoló az érdekelteket
írásban értesíti.
A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilvánítja, és új pályázatot írhat ki. A
pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok nagysága
alapján bírálja el. Amennyiben érkezik megfelelõ ajánlat,
de a legjobb ajánlati árat követõ ajánlati ár a legmagasabb
ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló a pályázók között
nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásra a felszámoló
azokat az ajánlattevõket hívja meg, akiknek az ajánlati ára
a legmagasabb ajánlati ár 90%-át elérte.
A felszámolási eljárás tekintetében az 1997. évi XXVII.
törvénnyel módosított 1991. évi IL. törvény irányadó.
Az elõvásárlási jogosultak e jogukat, a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
véglegesen kialakult vételár ismeretében, a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása
érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét
arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig jelentsék be.
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A Decima Felszámoló Kft. (Cg.: [01 09 987016];
1143 Budapest, Hungária krt. 80/A I. 3.) mint a
CSIBI-BAU Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.: [05 09 012280];
3400
Mezõkövesd,
Váci
M.
u.
18.)
a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 9. Fpk.
05-07-000482. sz. határozatával kirendelt felszámolója
(felszámolóbiztos: dr. Makó Péter)

7601 Pécs, Pf. 378), a Monopoly’S Kereskedelmi, Vendéglátó, Szolgáltató és Ügynöki Korlátolt Felelõsségû
Társaság „f. a.” (Cg.: [11 09 011715]; 2500 Esztergom,
Madách u. 3.; adószáma: [10976993-2-11]) KomáromEsztergom Megyei Bíróság 3. Fpk. 11-06-070262/5. számú jogerõs végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján kívánja értékesíteni adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képezõ alábbi ingatlant:
Szentkirályszabadja
– zártkert 999/2. hrsz. alatt felvett 1025 m2 alapterületû, kivett hétvégi ház és udvar, valamint
– zártkert 999/1. hrsz. alatt felvett 1262 m2 kert megjelölésû ingatlanokat, együttesen.
Együttes bruttó irányár: 15 000 000 Ft (tizenötmillió forint).
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a VECTIGALIS Zrt.,
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 13., illetve 8901 Zalaegerszeg, Pf. 235 címekre kér, „Monopoly’S Kft. f. a. VÉTELI
AJÁNLAT” megjelöléssel, zárt borítékban személyesen
vagy postai úton eljuttatni. A felszámoló a személyesen
benyújtott pályázatok átvételérõl elismervényt állít ki.
Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: magánszemély
ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, címét, az azonosítására alkalmas további adatokat, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a
vételár fedezetének igazolását; vállalkozás, illetve társaság ajánlattevõ esetében: a pályázó nevét, székhelyét, az
azonosítására alkalmas további adatokat, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ tisztségviselõ(k)
aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt
fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a vételár fedezetének igazolását.
Az ajánlatok beérkezésének idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2007. december 27.) számított 15. nap 12 óra.
Az értékesítéssel kapcsolatos további információ a felszámoló szervezet munkatársától, Péter Márta igazgatótól
a 06 (30) 946-5537-es telefonszámon kérhetõ.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlatok hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot
– megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ pályázatok esetén az ajánlattevõk között
nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek fel-

útján értékesít 1 db Volkswagen Caddy 1.9 SDI típusú,
2002. gyártási évû gépkocsit. A gépjármû váltóhibás és hátul törött. A gépjármû irányára 750 000 Ft.
A gépjármûre az pályázhat, aki 200 000 Ft pályázati biztosítékot legkésõbb a pályázatok benyújtására meghatározott határidõn belül, a felszámoló Erste Banknál vezetett
11640002-07984101-40000006 sz. letéti számlán elhelyezi és ezt igazolja. A biztosíték összege a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén 8 banki napon belül kamatmentesen visszautalásra kerül.
Kapcsolatfelvétel dr. Makó Péter jogi képviselõvel, tel.:
06 (46) 508-391.
A pályázatokat kettõs zárt borítékban, feladóvevénnyel
az alábbi címre kérjük eljuttatni: Decima Felszámoló Kft.,
3501 Miskolc, Pf. 540, „CSIBI-BAU gépjármû pályázat”.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, címét, gazdálkodó szervezet esetén a hatályos cégkivonatot,
a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, az
ajánlati ár, az esetleges ajánlati kötöttség idejét.
A követelésre vonatkozó pályázat benyújtásának határideje jelen hirdetmény Cégközlönyben való megjelenését
(2007. december 27.) követõ 16. nap. Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ 8 napon belül közjegyzõ
jelenlétében kerül sor.
A felszámoló az ajánlatokat azok bontásától számított
8 napon belül elbírálja. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv készül, melyet az adós bármely hitelezõje és bármely pályázó megtekinthet. Az ajánlatok elbírálásának
eredményérõl a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A vevõ eredményes pályázat esetén köteles a teljes vételárat az értesítéstõl számított 8 napon belül a fenti számlára
teljesíteni.
A felszámoló jelen pályázati fordulót megfelelõs ajánlat
hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Amennyiben több megfelelõ, közel azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ)
pályázat érkezik, a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart.

A VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (cégjegyzékszám: [01 10 044074];
székhely: 1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. 7–8.; korábbi
székhely; 7621 Pécs, Mátyás király u. 21.; levelezési cím:

nyilvános pályázati felhívás
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tételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.
Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló
felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.

A Pátria Consult Zrt. (Cg.: [01 10 044933]; 1034 Budapest, Seregély u. 13.) mint a KOMA – 2006 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [13 09 105712]; 2030
Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 117.) felszámolója
pályázat
útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ alábbi ingóságokat:
1. Peugeot Partner 170 C.
Irányár: 1 400 000 Ft + áfa.
2. Peugeot Partner 170 C.
Irányár: 1 450 000 Ft + áfa.
3. Vegyes autóalkatrész.
Irányár: 1 200 000 Ft.
Az eszközök elõzetesen telefonon egyeztetett idõpontban (388-8101, Merkné Karámos Ágnes) tekinthetõk meg.
Az eszközökre a kellékszavatosságot a felszámoló kizárja.
A pályázatokat 1 példányban, magyar nyelven, zárt borítékban, „KOMA 2006 Kft. f. a. pályázat” megjelöléssel,
a pályázóra történõ utalás nélkül,
2008. január 14-én 12 óráig
történõ beérkezési idõpontig a felszámoló, 1034 Budapest,
Seregély u. 13. szám alatti székhelyére postai úton vagy
személyesen lehet benyújtani.
A személyesen benyújtott pályázat átvételérõl a felszámoló igazolást állít ki.
A pályázatok bontására a benyújtásra megadott határidõtõl számított 8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A pályázatnak elsõdlegesen tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, címét, adatait, telefon/fax elérhetõségét, gazdálkodó szervezet esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, az aláírásra jogosult(ak) aláírási címpéldányát, magánszemély pályázó adóazonosító számát,
– a megajánlott áfa nélküli vételárat,
– a pályázat benyújtásának határidejétõl számított
60 napi idõtartamra ajánlati kötöttség vállalását,
– a fizetési feltételeket,
– kötelezettségvállalást arra, hogy a pályázat megnyerése esetén a vételárat átutalással, az adásvételi szerzõdésben foglaltak szerint, forintban megfizeti,
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– a pályázni kívánt 1 gépjármûre 500 000 Ft, 2 gépjármûre 500 000 Ft, a vegyes autóalkatrészekre 300 000 Ft
bánatpénz címén az adós Pátria Consult Zrt. (1034 Budapest, Seregély u. 13.) MKB Banknál vezetett 1030000220351229-70523285 számú bankszámlára történõ befizetésének igazolását.
A bánatpénz az eredményesen pályázó esetében a vételárba beszámítást nyer. Sikertelen pályázat esetén a pályázó
részére a bánatpénz visszautalásra kerül.
A legmagasabb vételárat ajánló érvényesen pályázó és
azon érvényes pályázatot benyújtók között, akiknél az
ajánlati ár a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló a pályázatok felbontását követõ 10 napon belül ártárgyalást tart.
Követelés beszámítására lehetõség nincs.
A felszámolási eljárás lefolytatására a hatályos 1991.
évi IL. tv. rendelkezései az irányadóak.
A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat arra,
hogy elõvásárlási szándékukat a pályázat benyújtásának
határidejéig, írásban jelentsék be ezen jogukat igazoló okiratok másolatával, és a véglegesen kialakult vételár ismeretében elõvásárlási jogukat a hatályos Cstv.-ben foglaltak
szerint gyakorolhatják.
A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek
nyilvánítsa.
További felvilágosítást Merkné Karámos Ágnes felszámolóbiztos ad a 388-8101-es telefonszámon.

Az EC-CONT Gazdaság-Ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft. (cégjegyzékszám: [01 09 712191]; székhely:
1064 Budapest, Rózsa u. 71.; levelezési cím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 514) mint a BONO-SZERVIZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„f. a.” (Cg.: [06 09 010950]; 8360 Keszthely, Pázmány
P. u. 9.) a Zala Megyei Bíróság 1. Fpk. 20-06-020494/8.
számú jogerõs végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján kívánja értékesíteni adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képezõ mélyhûtõ ládákat.
Irányár: 2 500 000 Ft + áfa.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az EC-CONT Kft., 8901
Zalaegerszeg, Pf. 514 címre kér „BONO-SZERVIZ Kft.
f. a. VÉTELI AJÁNLAT” megjelöléssel, zárt borítékban
személyesen vagy postai úton eljuttatni.
A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elismervényt állít ki.
Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: magánszemély
ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, cí-
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mét, az azonosítására alkalmas további adatokat, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a
vételár fedezetének igazolását; vállalkozás, illetve társaság ajánlattevõ esetében: a pályázó nevét, székhelyét, az
azonosítására alkalmas további adatokat, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ tisztségviselõ(k)
aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt
fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a vételár fedezetének igazolását.
Az ajánlatok beérkezésének idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2007. december 27.) számított 20. nap 12 óra.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak – idõpontegyeztetést követõen – megtekinthetõk. Az értékesítésre
kerülõ vagyontárgyakkal kapcsolatos további információ
a felszámoló szervezet munkatársától, Bollér Katalin felszámolóbiztostól a 06 (30) 321-8210-es telefonszámon
szerezhetõ be.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyújtási határidõt követõ 8 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv készül, melyet adós bármely hitelezõje megtekinthet.
Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlatok hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.
A felszámoló felhívja az érdekelteket az elõvásárlási
jog gyakorlására.

A
CSABAHOLDING
Kft.
(cégjegyzékszám:
[01 09 683720]; 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I. 4.) mint
az AGUTI-2000 Kereskedelmi és Befektetési Rt. „f. a.”
(cégjegyzékszáma: [07 10 001143]; 2484 Agárd, Chernel
u. 56.) adós kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
alábbi ingatlanát:
A Székesfehérvári Körzeti Földhivatalnál, 5313/1.
helyrajzi szám alatt felvett, belterületi, 2669 m2 területû,
kivett beépítetlen terület megnevezésû, természetben Gárdony, Chernel u. 56. sz. alatt található ingatlan.
Becsértéke: 25 000 000 Ft.
Bánatpénz: 750 000 Ft.
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Az értékesítésre kerülõ ingatlanról információt és tájékoztatást ad Horváth Attila felszámolóbiztos, telefon: 06
(1) 239-0560.
A pályázaton történõ részvétel feltétele a megjelölt bánatpénz befizetése a felszámoló, CSABAHOLDING Kft.
CIB Bank Rt.-nél vezetett 10700165-04411402-52000001
számú számlájára, illetve az errõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása.
A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat
esetén 8 banki napon belül, kamatmentesen visszafizetésre
kerül. A pályázatban kérjük megjelölni, hogy sikertelen
pályázat esetén milyen bankszámlaszámra kérik a bánatpénz visszautalását.
A pályázatokat a felszámoló címére – CSABAHOLDING Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I. 4. – kérjük megküldeni. A borítékra írják rá: „AGUTI Rt. f. a.
pályázat”.
A pályázatok beérkezésének végsõ határideje:
2008. január 18.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, címét, gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát másolatban, a bruttó ajánlati ár egyértelmû
meghatározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi
idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidõt követõ 30. nap.
A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik a fenti benyújtási határidõt követõ 8 munkanapon belül. A pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl ezen
idõponttól számított 8 munkanapon belül értesítést kapnak. Azonos vagy a legjobb ajánlati ártól 10 százalékon
belüli árat ajánlók között a felszámoló ártárgyalást tart.
A felszámoló fenntartja magának a jogát, hogy a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek
nyilvánítsa.
Az adásvételi szerzõdésnek a pályázat nyertesével történõ megkötésének végsõ határideje: 2008. február 15.

Az AGRO-ALBA Szolgáltató Zrt. (Cg.: [01 10 043170];
1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11. IV. 2.; Gulyástót
Edit felszámolóbiztos) mint a ,,SÜMEGI HÁZÉPÍTÕ”
Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.”
(Cg.: [19 09 505526]; 8348 Megyer, Hetyei u. 8.) felszámolója
nyilvános pályázaton
értékesíti az adós alábbi ingatlanát:
Sümeg, Árpád út 39. fszt. 5. szám alatti, 687/A/5. hrsz.
alatt nyilvántartott, társasházi lakás megnevezésû ingatlan.
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Az ingatlan adatai:
2005-ben épült, új, lakatlan ingatlan, használatba vételi
engedéllyel.
Alapterület: 55,07 m2.
Egész szoba szám: 2.
Hozzá tartozó pince (tároló): 9 m 2.
Eszmei hányad: 5507/59382.
Közmûellátottság teljes.
Pályázati irányár: 7 000 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 1 000 000 Ft.
A pályázatokat zárt borítékban az AGRO-ALBA Szolgáltató Zrt., 1392 Budapest, Pf. 292 levelezési címére kérjük megküldeni. A borítékon fel kell tüntetni: „SÜMEGI
HÁZÉPÍTÕ Kft. f. a.” Pályázat.
A pályázat beérkezésének határideje: a Cégközlönyben
való közzétételtõl (2007. december 27.) számított 15. nap
12 óra.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát, az ajánlati árat, a fizetési feltételeket.
Természetes személy esetén a pályázatnak tartalmaznia
kell: a pályázó nevét, lakcímét, az ajánlati árat, a fizetési
feltételeket.
A pályázaton való részvétel feltétele meghatározott összegû bánatpénz befizetése a Sümegi Házépítõ Kft.
„f. a.” Balaton-felvidéki Takarékszövetkezetnél vezetett
72800078-10005996 számú számlájára. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: „SÜMEGI” Pályázat, bánatpénz.
A beérkezõ pályázatok bontására a pályázatok beérkezési határidejét követõ 10 munkanapon belül, közjegyzõ
jelenlétében kerül sor. A benyújtott pályázatokat a felszámoló legkésõbb a pályázatbontást követõ 10 napon belül
értékeli. A megfelelõ, azonos értékû, legfeljebb 10%-kal
eltérõ ajánlatot tevõ pályázókkal a felszámoló versenytárgyalást tart, amelynek idejérõl és helyérõl, valamint szabályairól az ajánlattevõket értesíti.
Az értékesítésre kerülõ vagyonért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és
megismert állapotban veszi meg.
A meghirdetett ingatlan megtekintésére a felszámolóval
egyeztetett idõpontban kerülhet sor. Idõpont-egyeztetés és
egyéb információ Gulyástót Edit felszámolóbiztostól a 06
(1) 354-0985 vagy a 06 (1) 354-0986-os telefonszámon lehetséges.
A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
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[14 09 304123]; 7400 Kaposvár, Szondi u. 30. fszt. 3.) Somogy Megyei Bíróság által kijelölt felszámolója
nyilvános árverés
útján közjegyzõ jelenlétében értékesíti a felszámolás alá
került cég alábbi vagyoni eszközét.
FIAT gyártmányú, DUCATO 14 2,5 D típusú tehergépkocsi.
Gyártási éve: 1995, futásteljesítménye: 363 583 km,
mûszaki engedélye és zöldkártyája lejárt, törzskönyvvel
rendelkezik.
Kikiáltási ára: bruttó 250 000 Ft.
Az árverés helyszíne: a felszámoló területi irodája, 7100
Szekszárd, Garay tér 16. II/Q.
Az árverés idõpontja:
2008. január 14. 11 óra.
Az árverésen részt vehet, aki a kikiáltási ár 10%-át – bánatpénzként – az árverés helyszínén megfizeti.
A jogosultak a törvényben meghatározott elõvásárlási
jogukat az árverési feltételek keretében, az árverés helyszínén gyakorolhatják.
A vevõ köteles a teljes vételárat az árverés napján
megfizetni, ellenkezõ esetben az elõleget (bánatpénzt) elveszíti.
Az árveréssel kapcsolatban felvilágosítást ad ifj. Hirth
Károly a felszámoló helyi megbízottja, a 06 (20)
490-6277-es telefonszámon.
A teljes körû értékelés bemutatásán kívül 2008. január
14-én 10 óra és 10 óra 30 perc között biztosítják a gépjármû helyszíni megtekintését is az Euró Fuvarszervezõ
Betéti Társaság (7100 Szekszárd, Keselyûsi út 15.) székhelyén.

A TÍZEK Felszámoló, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(cégjegyzékszám: [01 09 729062]; 1211 Budapest, Gyepsor u. 1.) mint a GYÕRY-HÚS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (cégjegyzékszám: [15 09 070896]; 4461
Nyírtelek, Petõfi u. 51.; levelezési cím: 3963 Karcsa, Táncsics M. út 1.) felszámolója, dr. Megay Oktáv felszámolóbiztos
nyilvános pályázat

A HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft.
(Cg.: [02 09 060077]; 7624 Pécs, Hungária út 53/1.) mint a
,,Tabi” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.:

útján értékesítésre meghirdeti az alábbi vagyonelemeket:
Húsipari gépek, berendezések, eszközök 6 tételszámon
500 000 Ft + áfa értékben, egyben történõ értékesítésre.
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Az ajánlati feltételeket tartalmazó tájékoztató anyag és
a jelentkezési lap 20 000 Ft + áfa/csomag áron megvásárolható a felszámolónál.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– Az írásban benyújtott ajánlat, melynek tartalmaznia
kell a megvásárolni szándékozott tétel(ek) ajánlott vételárát, a fizetés módját, a fizetési feltételekre vonatkozó nyilatkozatokat, fedezetigazolást.
– A pályázó fõbb adatait (személyi igazolvány, vagy
30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány).
– A megvásárolni kívánt tétel(ek) irányára 10%-ának
megfelelõ ajánlati biztosíték befizetése a GYÕRY-HÚS
Kft. „f. a.” nevére a felszámolónál pénztári befizetéssel
történhet, legkésõbb az ajánlatok benyújtása idõpontjáig.
– A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy ajánlatát a leadási határidõtõl számított 20 napig fenntartja.
A vételi ajánlatot zárt borítékban, „PÁLYÁZAT” megjelöléssel, írásban, legkésõbb a Cégközlönyben való megjelenéstõl (2007. december 27.) számított 15. nap 10 óráig
kell benyújtani a kijelölt felszámoló székhelyén, átvételi
elismervény ellenében, vagy bizonyított postai feladással.
Az ajánlatok bontása és értékelése a megjelenéstõl számított 20 napon belül, közjegyzõ elõtt történik. Az értékesítésre meghirdetett vagyon bemutatását elõzetes értesítés
esetén biztosítjuk, arról készült tájékoztató anyag a felszámolónál megtekinthetõ. További információt a felszámolóbiztostól, dr. Megay Oktávtól lehet kérni a 06 (30)
943-4216-os telefonszámon.
Az ajánlati biztosítékot (bánatpénzt, nem kamatozik)
eredményes pályázat esetén a vételárba beszámítjuk, sikertelen pályázók részére a befizetett összeget visszautaljuk. Az eredményes, de szerzõdést nem kötõ pályázó a bánatpénzt elveszti.
A felszámoló felhívja a törvényen és szerzõdésen alapuló elõvásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázati feltételekben meghatározott idõpontig jelentsék be,
megjelölve a pontos igényüket. Érvényes pályázat esetén a
szerzõdési feltételek elfogadásával, a bánatpénz megfizetésével a nyertes pályázó helyébe lép.
Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló fenntartja
magának a jogot, hogy a postai úton sérülten érkezett boríték esetén, valamint megfelelõ ajánlat hiányában az értékesítést részben, vagy egészben eredménytelennek nyilvánítsa.

A Concurs Manager Befektetõ és Tanácsadó Kft. (Cg.:
[20 09 063623]; 8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 4.), dr. Noll
László mint felszámolóbiztos
nyilvános pályázati felhívással
értékesítésre meghirdeti a PAPER-TRANSPORTER
Kereskedelmi Szolgáltató és Szállítmányozó Kft. „f. a.”
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(Cg.: [20 09 066137]; 8800 Nagykanizsa, Csengery u.
111/C) tulajdonában levõ gépkocsit.
– 1 db BMW, 2001-es évjáratú, X 5 4.41 típusú, benzines gépkocsit.
A gépkocsi karambolos, magas kilométerszámú, lejárt
mûszakival rendelkezik.
A gépkocsi kikiáltási ára: 4 500 000 Ft + 900 000 Ft áfa,
mindösszesen 5 400 000 Ft.
Érvényesen az pályázhat, aki pályázatában a meghirdetett vételár 5%-át bánatpénzként a Concurs Kft.
14100134-40600949-01000005 sz. számlájára átutalja.
A pályázatok benyújtásának határideje: a Cégközlönyben történõ közzétételt (2007. december 27.) követõ
15. nap, délután 14 óra. Az ajánlatokat a felszámoló címére írásban kell benyújtani.
Az ajánlatok értékelésére közjegyzõ jelenlétében a pályázatok beérkezését követõ 8 napon belül kerül sor.
Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: magánszemély
ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, címét, az azonosítására alkalmas további adatokat, az ajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, valamint a vételár fedezetének igazolását. Vállalkozás, illetve társaság
ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, valamint a vételár fedezetének igazolását.
A felszámoló fenntartja a jogot, hogy megfelelõ ajánlat
hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, továbbá fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatok beérkezését
követõen több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ) ajánlatok esetén
nyilvános ártárgyalást tartson [Csõd tv. 49/A. § (4) bekezdés értelmében].
Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
kialakult vételár ismeretében vételi nyilatkozatot tesznek.
Az elõvásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat a
pályázatok benyújtási határidejéig írásban bejelenteni szíveskedjenek. Az eladóval szembeni hitelezõi követelések
vételárba történõ beszámítására nincs lehetõség.
A gépkocsit megtekinteni, valamint információt kérni a
06 (30) 699-3999-es telefonszámon, megtekinteni elõzetes
idõpont-egyeztetést követõen lehet.

A KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési és
Tanácsadó Zrt. (Cg.: [01 10 041640]; 1135 Budapest,
Csata u. 11.; zalaegerszegi irodája: 8900 Zalaegerszeg,
Békeligeti u. 1.; Pf. 19) mint az Autócentrum-Zeg
Autójavító és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.:
[20 09 061117]; 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 93.; adószáma: [11341806-2-20]) Zala Megyei Bíróság 3. Fpk.
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20-05-020590/16. számú végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ, Zalaegerszeg, Zrínyi u. 93. szám alatt
található, 1369/2. hrsz.-ú, kivett mûvelési ágú, autószalon
és szerviz megnevezésû, 9081 m2 nagyságú belterületi ingatlant. Az ingatlan egy részére érvényes bérleti szerzõdések vannak, amelyeket az eladó a vevõ részére átad.
Irányár: 250 000 000 Ft + áfa (kettõszázötvenmillió forint + áfa).
Bánatpénz: 30 000 000 Ft (harmincmillió forint).
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos címét, a beígért vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályázathoz mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói igazolvány másolatát, gazdasági társaságnál a
cégkivonatot, illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát, statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát,
valamint a bánatpénz befizetését (átutalását) bizonyító
banki igazolást és a pályázatban megjelölt (beígért)
bruttó vételár (nettó ár Ft + áfa) és a bánatpénz
különbözetére vonatkozó banki fedezetigazolást.
A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz befizetése, legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig
a felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bankszámlára.
A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakért és annak
egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy valamennyi más
költség a pályázót (vevõt) terheli, továbbá az adásvétel
idõpontjában ismert, valamint az esetleg késõbb felmerülõ
és az adásvétel idõpontjában nem ismert környezeti terhet
is a vevõ viseli.
A teljes vételár kiegyenlítése az egyes adásvételi szerzõdések létrejöttének és a birtokbalépésnek is elõfeltétele.
A pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és fizetési mód megjelölésével –
2008. január 30-án (szerdán) délelõtt 10 óráig
kérjük írásban, személyesen vagy postai úton benyújtani a
felszámoló zalaegerszegi irodájába: 8900 Zalaegerszeg,
Békeligeti u. 1. (postacím: KERSZI Kereskedelmi és
Pénzügyi Szervezési és Tanácsadó Zrt., 8900 Zalaegerszeg, Pf. 19).
A zárt borítékra kérjük ráírni: „Autócentrum-Zeg Kft.
f. a. Pályázat”.
A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 20 munkanapon belül megtörténik.

149

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyilvános értékesítésen) gyakorolhatják.
A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.
Bõvebb felvilágosítást ad Molnár György felszámolóbiztos a 06 (1) 239-4941-es telefonszámon és dr. Szabó
Ernõ jogtanácsos, a felszámoló megbízottja, a 06 (92)
510-466, 06 (92) 321-236-os telefonszámokon [telefax: 06
(92) 510-426].

HÍREK, INFOMÁCIÓK, TÁJÉKOZTATÓK
2007. november 1. és 2007. november 30. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
nyilvántartásába bejegyzett idegenvezetõk
700573
700576
700578
700581
700582
700583
700584
700586
700587
700589
700590
700591
700592
700593
700594
700595
700596
700597
700598

Nagy Adrienn
Pusztai Dániel
Cadar Réka Krisztina
Seres Dániel
Malatinszky Péter
Bellér Adrienn
Kulin Ágnes
Pál Bernadett
Kiss Eszter
Mészáros Anikó
Kövics Katalin
Várhegyi Nikolett Dorina
Herczegh Gabriella
Gyõr Anna Fruzsina
Wünsch Klára
Wünsch Andrea
Szabados Rita Anna
Rácz Zoltán
Miliosz Katalin

700599
700600
700601
700602
700603
700604
700605

Kern Dávid
Tóth Anikó Teréz
Csizmazia Gábor
Domokos Gergely
Darai Judit Jolán
Csáki Anita
Jin Fengchen

angol
angol
német
angol
angol
angol
holland
angol
német
angol
német
angol
angol
olasz
német
német
angol
orosz
angol
német
angol
német
angol
spanyol
német
angol
kínai
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700614

Csörgei Tünde
Kovácsné Nékám Zsuzsanna
Nékám Zsuzsanna
Barna Zsuzsanna
Covs Barbara
Varga Péter János
Temesfalvi Anita
Trimmel Kinga Réka
Bujdosóné Mihály Mónika
Mihály Mónika
Golubenko Olga Ivanovna

700615
700616
700617
700618
700619

Bostai Judit
Gérnyi Katalin Klaudia
Lövei Sándor Gábor
Furka Tünde
Rátkainé Hardi Brigitta

700608
700609
700610
700611
700612
700613

német
német
német
szerb
angol
angol
angol
angol
német
orosz
angol
angol
angol
angol
angol
német

2007. november 1. és 2007. november 30. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
nyilvántartásába bejegyzett
utazási irodák és ügynökségek
Akvamarin Travel Utazási Iroda
1078 Budapest, István u. 28.
Tel.: 342-1385
Fax: 342-1385
U-000873
Akvamarin Travel Idegenforgalmi és Szolgáltató Bt.
Bejegyzés: 2007. 11. 07.
Fényes Travel Utazási Ügynökség
2330 Dunaharaszti, Fõ út 17.
Tel.: (24) 655-085
Fax: (24) 655-085
U-000878
Fényes Travel Utazási Ügynökség Kft.
Bejegyzés: 2007. 11. 26.
Karya Tour Utazási Iroda
1067 Budapest, Teréz krt. 41. I. em. 2.
Tel.: 428-6028
Fax: 428-6029
U-000876
Karya Tour Utazásszervezõ Kft.
Bejegyzés: 2007. 11. 27.
MAGELLÁN TRAVEL Utazási Iroda
2340 Kiskunlacháza, Dózsa Gy. út 84.
Tel.: (24) 535-720
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Fax: (24) 535-720
U-000872
MAGELLÁN 2007 Idegenforgalmi és Kereskedelmi Bt.
Bejegyzés: 2007. 11. 05.
MK-TRAVEL Utazási Iroda
6000 Kecskemét, Kõhíd u. 12.
Tel.: (76) 328-425
Fax: (76) 328-425
U-000874
MK-TRAVEL Utazásszervezõ és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2007. 11. 09.
PRoCom Kft. Utazási Iroda
2151 Fót, Szent Benedek park 4.
Tel.: (27) 535-215
Fax: (27) 535-217
U-000874
PRoCom Consulting Utazási Iroda Kft.
Bejegyzés: 2007. 11. 09.
St. George Vadászatszervezõ és Utazási Iroda
1052 Budapest, Bécsi u. 1-3. V/4.
Tel.: 332-0055
Fax: 26946-17
U-000875
Szentgyörgyvölgyi Kft.
Bejegyzés: 2007. 11. 29.

2007. november 1. és 2007. november 30. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
nyilvántartásából saját kérésre törölt
utazási irodák és ügynökségek
B.T.S. SIÓ Utazási Iroda
8600 Siófok, Sió u. 47
Tel.: (84) 310-993
Fax: (84) 310-993
R-01715/98.
B.T.S. SIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Törlés: 2007. 11. 21.
Dalmácia Holiday Utazási Iroda
1023 Budapest, Ürömi út 50.
Tel.: 326-3213
Fax: 326-3212
U-000562
Dalmácia Holiday Szálloda- és Kikötõépítõ,
Üzemeltetõ Kft.
Törlés: 2007. 11. 19.
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Danu-Travel Utazási Iroda
1173 Budapest, Szürkebegy u. 42.
Tel.: 413-1819
Fax: 413-1820
U-000488
Danu-Travel Utazásszervezõ Bt.
Törlés: 2007. 11. 22.

ZAKOPANE HUNGARIA Lengyel Utazási Iroda
1065 Budapest, Podmaniczky u. 11.
Tel.: 312-3446
Fax: 312-3446
U-000265
ZAKOPANE HUNGARIA Utazási Iroda Kft.
Törlés: 2007. 11. 05.

DENTCARE TRAVEL Utazási Iroda
1024 Budapest, Lövõház u. 12. II/28.
Tel.: 336-0278
Fax: 336-0279
U-000718
DENTCARE TRAVEL Utazásszervezõ
és Utazásközvetítõ Kft.
Törlés: 2007. 11. 07.

2007. november 1. és 2007. november 30. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
nyilvántartásából nem jogerõs, de fellebbezésre
tekintet nélküli végrehajtást elrendelõ hivatalból
történt törlések

Gekko Travel Utazási Iroda
2100 Gödöllõ, Remsey krt. 12.
Tel.: (28) 418-484
Fax: (28) 418-484
U-310
Gekko Travel Utazási Iroda Kft.
Törlés: 2007. 11. 30.
Gold Holiday Utazási Iroda
1075 Budapest, Rumbach S. u. 3.
Tel.: 413-0846
Fax: 413-0847
U-000704
Gold Holiday Utazási Iroda, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 11. 22.
MARVELLOUS Utazási Ügynökség
1028 Budapest, Hidegkúti út 167.
Tel.: 398-7570
Fax: 398-7571
U-000740
MARVELLOUS Utazásszervezõ Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 11. 20.
Város Tours Utazási Iroda
2053 Herceghalom, Búzavirág u. 16.
Tel.: (23) 700-396
Fax: (23) 700-396
R-1125
VÁROS-TOURS Tanácsadó, Szervezõ és Közvetítõ Bt.
Törlés: 2007. 11. 08.

MALDA TOURS Utazási Iroda
1092 Budapest, Ráday u. 14. I/1.
Tel.: 323-1568
Fax: 216-7452
U-000796
Malda Tours Idegenforgalmi Kft.
Törlés: 2007. 11. 19.
Törlés oka: jogszabálysértés

2007. november 1. és 2007. november 30. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
nyilvántartásából jogerõre emelkedett
hivatalból történt törlések
COLORADO SOL Utazási Iroda
1062 Budapest, Andrássy út 57.
Tel.: 461-0995
Fax: 461-0994
R-01089/2000.
COLORADO SOL Utazási Iroda Kft.
Törlés: 2006. 11. 02.
Jogerõs: 2007. 10. 25.
GRAND TRAVEL Utazási Ügynökség
1072 Budapest, Rákóczi út 4–6.
(Astoria Üzletház I. em.)
Tel.: 328-0314
Fax: 266-0983
R-01872.
GRAND TRAVEL Utazásközvetítõ Bt.
Törlés: 2007. 10. 05.
Jogerõs: 2007. 11. 05.
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Makfimpex Kft. FI TRAVEL Utazási Iroda
1181 Budapest, Darányi I. u. 73.
Tel.: 295-0777
Fax: 295-0666
U-000423
MAKFIMPEX KERESKEDÕHÁZ Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 07. 04.
Jogerõs: 2007. 09. 18.
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Exotic Travel Nemzetközi Idegenforgalmi Kft.
Elõzõ név
HVG-Exotic Travel Utazási Iroda
HVG-Exotic Travel Nemzetközi
Idegenforgalmi Kft.
Változásbejegyzés: 2007. 11. 14.
MALÉV Utazási Ügynökség
1132 Budapest, Váci út 20–26.
Tel.: 235-3222
Fax: 235-3131
R-01811.
Malév Magyar Légiközlekedési Zrt.
Elõzõ név: Malév Légiközlekedési Rt.
Változásbejegyzés: 2007. 11. 14.

2007. november 1. és 2007. november 30. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
nyilvántartásába változás bejegyzése
névváltoztatás miatt
AIRPLUS Repülõjegy és Utazási Iroda
6722 Szeged, Tisza L. krt. 65.
Tel.: (62) 424-715
Fax: (62) 424-538
R-01926/1999.
AIRPLUS Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.
Elõzõ név: Airplus Utazási Iroda
Változásbejegyzés: 2007. 11. 06.
BELORIENT TRAVEL
7624 Pécs, Ifjúság u. 11.
Tel.: (72) 532-890
Fax: (72) 532-891
U-000707
BELORIENT Kereskedelmi, Idegenforgalmi, Utazásszervezõ és Szolgáltató Kft.
Elõzõ név: BELORIENT Utazási Iroda
Változásbejegyzés: 2007. 11. 06.
Bóly Zrt. Vadászatszervezõ Iroda
7754 Bóly-Békáspuszta major
Tel.: (69) 368-088
Fax: (69) 368-088
R-01036/94/19997.
Bólyi Mezõgazdasági Termelõ és Kereskedelmi Zrt.
Elõzõ név:
Bóly Rt. Vadászatszervezõ Iroda
Bólyi Mezõgazdasági Termelõ
és Kereskedelmi Rt.
Változásbejegyzés: 2007. 10. 24
Exotic Travel Utazási Iroda
1023 Budapest, Harcsa u. 2.
Tel.: 336-3000
Fax: 336-3001
R-01518/1997/1999.

2007. november 1. és 2007. november 30. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
nyilvántartásába változás bejegyzése
a tevékenységi kör vagyoni biztosítékhoz kötött
tevékenységgel történõ bõvülése miatt
HurráNyaralunk.hu Utazási Iroda
1055 Budapest, Honvéd u. 38. fszt. 5.
Tel.: 482-2966
Fax: 483-2961
U-000846
WECO-ONLINE Utazási és Kereskedelmi Kft.
Változásbejegyzés: 2007. 11. 12. (belföld)

2007. november 1. és 2007. november 30. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
nyilvántartásába változás bejegyzése
vagyoni biztosíték köteles tevékenységi körrel történõ
szûkítése miatt
GME Dunatours Utazási Iroda
1035 Budapest, Vörösvári út 9.
Tel.: 368-1967
Fax: 368-1967
R-01927/1999.
GME Kommunikációs és Utaztatási Kft.
Változásbejegyzés: 2007. 11. 21. (belföld)
Going Utazási Iroda
1051 Budapest, Október 6. u. 7. III. em. 325.
Tel.: 266-6794
Fax: 266-6794
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U-000719
Going Utazás Utazásszervezõ Kft.
Változásbejegyzés: 2007. 11. 21. (kiutaztatás)
NEXT TRAVEL Utazási Iroda
1073 Budapest, Erzsébet krt. 22.
Tel.: 352-1588
Fax: 352-1230
R-01401/1966/1999.
NEXT TRAVEL Idegenforgalmi, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
Változásbejegyzés: 2007. 11. 06. (kiutaztatás)
OFFER–ONE Utazási Iroda
1028 Budapest, Hidegkúti út 167.
Tel.: 398-7570
Fax: 398-7570
U-000838
„OFFER–ONE” Utazásközvetítõ és Szolgáltató Kft.
Változásbejegyzés: 2007. 11. 21. (kiutaztatás és belföld)
OROS TRAVEL Utazási Iroda
5900 Orosháza, Rákóczi út 16.
Tel.: (68) 512-880
Fax: (68) 512-880
U-000140
OROS TRAVEL Utazási Kft.
Változásbejegyzés: 2007. 11. 05. (belföld)
TIMÁR TOURIST Utazási Iroda
1161 Budapest, Gelléri Andor Endre u. 39.
Tel.: 405-1476
Fax: 405-1478
R-00173
TIMÁR TOURIST Utazási Iroda Bt.
Változásbejegyzés: 2007. 11. 05. (kiutaztatás és belföld)

határozat száma: X-000084/2007.
Módosított határozat kelte: 2007. november 22.
A jogosult a
SZABADICS Apartmanház, 8749 Zalakaros, Szõlõ
u. 8. sz. (hrsz: 306.) alatti 16 apartman
idõben megosztott használati jogának értékesítését folytathatja.

HASZNOS LINKEK
Közlekedéssel kapcsolatos web-oldalak
Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt. honlapja
www.bkv.hu
Budapest fõváros hivatalos honlapja
www.budapest.hu
a Közlekedési és Gazdasági Minisztérium honlapja
www.gkm.hu
FÕVINFORM honlapja
www.fovinform.hu
4-es (Dél-Buda – Rákospalota) Metro hivatalos honlapja
www.metro4.hu
Budapesti Közlekedési Szövetség honlapja
www.bksz.hu
BKV Tours utazási iroda honlapja
www.bkvtours.hu

A MKEH hivatalos nyilvántartásában lévõ
TIME SHARE tevékenységet folytató cégeket érintõ
határozatok
2007. november 1. és 2007. november 30. között
Hatósági nyilvántartásban történõ módosítás:
SZABADICS Közmû és Mélyépítõ Zrt.
székhelye: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.
cégjegyzékszáma: Cg. 20-10-040239
adószáma: 13748429-2-20
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Varga Ákos Endre honlapja a közlekedésrõl
HamPage.hu/közlekedes
Volánbusz Közlekedési Rt. honlapja
www.volanbusz.hu
MÁV Rt. honlapja
www.mav.hu
Gyõr–Sopron–Ebenfurti Vasutak Zrt. honlapja
www.gysev.hu
Magyar Turizmus Rt. honlapja
www.itthon.hu
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Magyar Közlekedés c. lap internetes honlapja
www.magyarkozlekedes.hu
Budapesti Turisztikai Hivatal hivatalos honlapja
www.budapestinfo.hu
Veterán Autó- és Motor oldtimer magazin honlapja
www.veteran.hu
Budapest c. folyóirat internetes honlapja
www.budapestfolyoirat.hu
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Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók
Szövetsége honlapja
www.szallitmanyozok.hu
IUTP – International Associacion of Public Transport
(angol nyelvû)
www.uitp.com
Budapest Pocket Guide
(angol nyelvû)
www.budpocketguide.hu
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A BÜNTETÕ TÖRVÉNYKÖNYV MAGYARÁZATA
I–III. KÖTET
címû kiadványt.
A Büntetõ Törvénykönyv magyarázata – tekintettel a büntetõjog kialakult felosztására, továbbá a
kommentár könnyebb használatának szempontjaira is – három kötetben jelenik meg. Az elsõ kötet a Btk.
Általános részének, a második és harmadik kötet pedig a Különös részének magyarázatát tartalmazza.
A magyarázat nagymértékben támaszkodik a bírói ítéletek értelmezõ rendelkezéseire, az Alkotmánybíróság határozataira, valamint az ET, az EU és más nemzetközi fórumok releváns dokumentumaira;
ugyanakkor nagy hangsúlyt fektet a fogalmak tudományos definiálására és rendszerezésére is. Tekintettel arra, hogy a jogtudomány és a jogalkalmazás által kialakított értelmezési tartomány ismerete nélkül
nem lehet eligazodni a büntetõjog alapkérdéseiben, a kommentár nemcsak a szakmai felhasználók és a
joghallgatók, jogi továbbképzésben részt vevõk számára jelenthet támpontot, hanem a büntetõjog iránt
érdeklõdõk is segítségül hívhatják a kiadványt.
A magyarázat a Hivatalos CD Jogszabálytárban megjelent Btk. kommentár szerkesztett változata.
Az 1400 oldal terjedelmû kiadvány ára: 9597 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B.
u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük a A Büntetõ Törvénykönyv magyarázata I–III. kötet címû kiadványt
(az 1400 oldal terjedelmû kiadvány ára: 9597 Ft + postaköltség) ...................... példányban, és kérem
juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutalom.
Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Dr. Király Tibor akadémikus fordításában
Vuchetich Mátyás
(1767–1824)

A magyar büntetõjog rendszere
II. könyv
Gyakorlati büntetõjog
címû könyvét
1819-ben írta, még latin nyelven, a horvát származású pesti egyetemi tanár, Vuchetich Mátyás a magyar büntetõjog
rendszerét bemutató mûvét. A Deák Ferenc-féle 1843. évi európai szintû törvénytervezetet megelõzõ elsõ tudományos
értékû mû volt az, amelyben a szerzõ a ma is vallott emberi jogi elvek mellett kötelezte el magát. A Kiadó által
közreadott kötet Vuchetich Mátyás mûvének második, nagyobb jelentõségû részét tartalmazza, amely a 18. századi,
még a rendi jelleget viselõ magyar büntetõeljárási jogot tárgyalja, ebben azonban már a tortúra elutasítását, az ártatlanság vélelmét, az emberi méltóság tiszteletben tartásának igényét fogalmazza meg a szerzõ. E mûvet a jogtörténetet,
a magyar jogi kultúra történetét kutató, tanuló, értékelõ olvasók figyelmébe ajánlja a Kiadó.
A könyv Dr. Máthé Gábor és Dr. Mezey Barna szerkesztésében jelent meg.
A kötet 272 oldal terjedelmû, ára 5124 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) 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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Vuchetich Mátyás
(1767–1824)
A magyar büntetõjog rendszere
II. könyv
Gyakorlati büntetõjog

címû, 272 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 5124 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ............................................................
Utca, házszám: ................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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Közlemény
A Magyar Hivatalos Közlönykiadó Közlöny Könyvek sorozatában megjelent

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRÕL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXIX. TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA
címû kiadvány.
A kiadvány a szabálysértési jog – a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény és az egyes szabálysértésekrõl szóló
218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet – kommentárjának I. kötete.
A dr. Kis Norbert (PhD, egyetemi docens, ügyvéd) és dr. Papp László (fõiskolai docens, mestertanár) nevével fémjelzett
kommentár áttekintést ad a másfél évszázados múltra visszatekintõ jogág intézménytörténeti fejlõdésérõl, a szabálysértések elméleti kérdéseirõl, valamint a jogág alapjogszabálya, a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény elméleti és gyakorlati szempontú megközelítésérõl, a végrehajtási jogszabályokra és a bírói gyakorlatra is figyelemmel.
A kommentár felhasználásra kerül a szabálysértési jog egyetemi oktatásában, miközben a szabálysértési szakterületeken dolgozó jogalkalmazók számára hiánypótló jellegû, nagy haszonnal forgatható mû.
A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény magyarázata a Magyar Hivatalos Jogszabálytár DVD-kiadványban
megjelent kommentár szerkesztett változata.
A kötet 504 oldal terjedelmû, ára 3200 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax:
318-8411), valamint 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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRÕL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXIX. TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA
címû, 504 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3200 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el az alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a
fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig
címû könyvét
A kötet tizennégy beszélgetésben, számos színes történetben mutatja be Boross Péter volt miniszterelnököt. A mai
magyar politikai élet egyik legizgalmasabb alakjának pályafutását végigkérdezõ mû egyben történelmi olvasókönyv
is: a személyes életutat kiegészítik a huszadik századi magyar história, a korszakot és az interjúalany életét meghatározó személyiségek rövid életrajzai, szemelvények, dokumentumértékû fotók. Boross sajátos fényszögben látja és
láttatja a magyar történelmet, a politika belvilágát. Bölcs, nagy élettapasztalatú politikus, aki saját kárán is tanult a
történtekbõl, képes szembenézni egykori önmagával. Az életrajzi könyv a múlt század második felének látlelete, a történelmi és politikai folyamatok szubjektív, vitára ingerlõ elemzése. Aki kezébe veszi a kötetet, választ kap többek
között arra, hogyan menekült meg Németországból a hadapród fõhõs, milyen összeesküvésben vett részt közvetlenül
a háború után, miért éppen Keresztes-Fischer Ferenc a belügyminiszteri példaképe, miért kapott dedikált könyvet
a hetvenes évek közepén a késõbbi Nobel-díjas írótól, Kertész Imrétõl, hogyan lett nyugdíjas vendéglátó-ipari igazgatóból kormánytag, léteztek-e ügynöklisták, hány besúgó volt az elsõ demokratikusan megválasztott Országgyûlésben,
kik látogatták meg Antall Józsefet a betegágyánál, mi célból vállalt 216 napra miniszterelnökséget, miért lett Orbán
Viktor kormányfõi tanácsadója, majd miért állt félre udvariasan, mi aggasztja ma, miért pesszimista középtávon, és
miért csak a mai harminc év alattiakban bízik. Kérdések és válaszok kétszáz oldalon.
A kötet 200 oldal terjedelmû, ára 3444 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) 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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Sereg András
Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig
címû, 200 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3444 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ............................................................
Utca, házszám: ................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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TARIFAJEGYZÉK
Érvényes 2008. január 1-jétõl
A Magyar Hivatalos Közlönykiadó által gondozott hivatalos lapokban (közlönyökben) elhelyezett hirdetés egy-egy szakma, ágazat képviselõinek pontosan célzott elérését teszi lehetõvé. A nyomtatott példányszám túlnyomó része elõfizetéses rendszerben kerül az olvasóhoz, remittenda így gyakorlatilag nem létezik, s ez a hirdetés költséghatékonyságát nagyban megnöveli. A Magyar Közlöny a Magyar Köztársaság hivatalos
lapjaként hirdetéseket nem közöl. Rendszeresen megjelenik viszont a Magyar Közlöny melléklete, a Hivatalos Értesítõ, amelyben a hivatalos
közleményeken, hirdetményeken kívül üzleti célú hirdetések is elhelyezhetõk.
A Hivatalos Értesítõben megjelentetni kívánt egyéb közlemények és hirdetmények díja megkezdett kéziratoldalanként 47 000 Ft + áfa.
A közlönyökben elhelyezett üzleti hirdetések tarifái a következõk:

1/1 belív (174 x 240 mm)
hátsó borító
színes
1/2 fekvõ (174 x 120 mm)
álló (87 x 240 mm)
1/4 álló (87 x 120 mm)

I. hirdetési kategória

II. hirdetési kategória

187 000
234 000
458 000
99 000
99 000
54 000

126 000
144 000
–
63 000
63 000
35 000

Hirdetmények, közlemények díja (az ún. kötelezõ közzétételek díja ettõl eltérõ lehet):
Bélyegzõk, okiratok, igazolványok
stb. érvénytelenítése egységesen
Egyéb közlemények, hirdetmények
megkezdett kéziratoldalanként

13 000

13 000

11 000

11 000

Behúzott anyagok oldalszámtól, súlytól és mérettõl függõen egyedi megállapodás szerint helyezhetõk el. Nyomdakész film hiányában 10%
technikai költséget számítunk fel. A fenti árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A kiadó fenntartja a hirdetések év közbeni árváltoztatásának jogát.
A hirdetés elhelyezõje elfogadja a kiadó mindenkori hirdetési üzletszabályzatát, amelyet kérésre megküldünk. A kiadó fenntartja a jogot, hogy
jogszabályba vagy a hirdetési üzletszabályzatába ütközõ hirdetéseket visszautasítja.
A lapok kategóriánkénti besorolása a következõ:
I. hirdetési kategóriába tartozó lapok

Belügyi Közlöny
Egészségbiztosítási Közlöny
Egészségügyi Közlöny
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ
Gazdasági Közlöny
Hivatalos Értesítõ (a Magyar Közlöny melléklete)
Közlekedési Értesítõ
Kulturális Közlöny
Munkaügyi Közlöny
Oktatási Közlöny
Önkormányzatok Közlönye
Pénzügyi Közlöny
Szociális Közlöny
II. hirdetési kategóriába tartozó lapok

Az Alkotmánybíróság Határozatai
Bányászati Közlöny
Ellenõrzési Figyelõ
Hírközlési Értesítõ
Honvédelmi Közlöny
Igazságügyi Közlöny
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ
Külgazdasági Értesítõ
Sportértesítõ
Statisztikai Közlöny
Turisztikai Értesítõ

Megjelenés/év

24
12
25
28
22
52
24
26
12
36
12
18
12
Megjelenés/év

12
6
4
12
36
12
12
12
12
12
12
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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 szíveskedjenek 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. (Levélcím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)
Magyar Közlöny
Határozatok Tára
Önkormányzatok Közlönye
Az Alkotmánybíróság Határozatai
Bányászati Közlöny
Belügyi Közlöny
Egészségbiztosítási Közlöny
Egészségügyi Közlöny
Ellenõrzési Figyelõ
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ
Gazdasági Közlöny
Hírközlési Értesítõ
Honvédelmi Közlöny
Igazságügyi Közlöny
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ
Közigazgatási Szemle

121 212 Ft/év
26 460 Ft/év
6 552 Ft/év
22 428 Ft/év
5 544 Ft/év
29 232 Ft/év
25 452 Ft/év
31 752 Ft/év
4 284 Ft/év
21 924 Ft/év
26 964 Ft/év
7 560 Ft/év
21 420 Ft/év
18 900 Ft/év
17 388 Ft/év
7 400 Ft/év

Közlekedési Értesítõ
Kulturális Közlöny
Külgazdasági Értesítõ
Munkaügyi Közlöny
Nemzetközi Közlöny
Oktatási Közlöny
Pénzügyi Közlöny
Sportértesítõ
Statisztikai Közlöny
Szociális Közlöny
Turisztikai Értesítõ
Ügyészségi Közlöny
Pénzügyi Szemle
L'udové noviny
Neue Zeitung

28 476 Ft/év
21 672 Ft/év
23 940 Ft/év
17 640 Ft/év
7 400 Ft/év
25 200 Ft/év
35 028 Ft/év
6 048 Ft/év
15 120 Ft/év
17 892 Ft/év
14 112 Ft/év
7 560 Ft/év
22 680 Ft/év
5 796 Ft/év
5 544 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:
(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

97 200 Ft
171 600 Ft
216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

351 000 Ft
459 000 Ft
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
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

86 400 Ft
156 000 Ft
192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

312 000 Ft
408 000 Ft
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.

A Hivatalos Értesítõt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A szerkesztésért felelõs: dr. Latkóczy Antal, Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla utca 6. Telefon: 266-9290, www.mhk.hu.
Információ: telefon/fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
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