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I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek
Személyi rész

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter és
dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár a Magyar
Kultúra Napja alkalmából

SZEMÉLYÜGYI HÍREK

Csokonai Vitéz Mihály Közösségi Díjat

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
személyügyi hírei

adományoz a nem hivatásos amatõr együtteseknek, mûvészeti alkotóközösségeknek:

A Magyar Kultúra Napja alkalmából átadott
kitüntetések
Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter és
dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár
Márai Sándor-díjat
adományoz:
Bogdán László erdélyi költõ és prózaírónak szerteágazó
irodalmi munkássága elismeréséül,
Darvasi László prózaírónak, mûveivel elért nemzetközi
sikerei elismeréséül,
Petõcz András költõ, prózaírónak, Idegenek címû kiemelkedõ regényéért.

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter és
dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár
Csokonai Vitéz Mihály Alkotói Díjat
adományoz a nem hivatásos mûvészetek és a népmûvészet
területén kimagasló értékû tevékenységet végzõ alkotóknak, mûvészetpedagógusoknak, mûvészeti együttesek vezetõinek:
Bácskai Mihálynak, a magyarországi diákszínjátszás
meghatározó szakemberének,
Bárdi Margitnak, az országos bábmozgalomban végzett
kiemelkedõ tevékenységéért,
Benkõ Zsófiának, az országos versenytáncmozgalomban betöltött magas színvonalú tevékenységéért,
Héra Évának hagyományõrzõ és szellemi kulturális
örökségünket védõ hazai és nemzetközi tevékenységéért,
Kozma Lászlónak mûvészi nevelõmunkájáért és hagyományápoló tevékenységéért,
Molnár Ferencnek hazai és nemzetközi elismeréseket
kiváltó fotómûvészeti alkotói tevékenységéért,
Soltészné Lédeczi Juditnak az amatõr kórusmûvészetben elért hazai és nemzetközi eredményeiért.

a Bartina Táncegyüttesnek a hazai és külföldi fesztiválokon elért eredményeiért, utánpótlás-nevelõ tevékenységéért,
a Budakeszi Kompánia Színházi Mûhely Alapítványnak
az alternatív színjátszásban meghatározó stílusteremtõ és
színházi nevelõ mûhelymunkájáért,
a Duna–Tisza-Közi Népmûvészeti Egyesületnek a népmûvészeti és népi iparmûvészeti hagyományt õrzõ és fejlesztõ tevékenységéért,
az ELTE Bartók Béla Énekkarának és Egyetemi Koncertzenekarának a magyar zenemûvészet fejlesztéséért és
külföldi megismertetéséért,
a Galántai Kodály Zoltán Daloskörnek a kórusmûvészet és a kodályi eszmék ápolásáért.

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter és
dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár
Bibliotéka Emlékérem díjat
adományoz azoknak a könyvtárosoknak, akik irányító-, elméleti vagy gyakorlati munkájukkal jelentõs mértékben
hozzájárultak a magyar könyvtári kultúra fejlõdéséhez:
Csirmazné Cservenyák Ilonának, a mezõkövesdi városi
könyvtár igazgatójának,
Dékány Zoltánnénak, a lakitelki községi könyvtár vezetõjének,
Hölgyesi Györgyinek, az Országos Széchényi Könyvtár, Könyvtári Intézet vezetõjének,
Kovács Évának, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
Dél-pesti Régió igazgatójának,
dr. Körmendy Kingának, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár tudományos munkatársának,
Moldován Istvánnak, az Országos Széchényi Könyvtár
osztályvezetõjének,
Radnai Margitnak, az Országos Idegennyelvû Könyvtár nyugalmazott fõigazgató-helyettesének,
Szabó Jánosné Taczman Máriának, a jászberényi városi
könyvtár és információs központ igazgatójának,
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Venyigéné Makrányi Margitnak, a tiszaújvárosi II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár igazgatójának,
dr. Vraukóné Lukács Ilonának, a nyíregyházi Móricz
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár könyvtárosának.

2008/10. szám

dr. Stefler Józsefnek, a Kaposvári Egyetem egyetemi tanárának,
dr. Szabó Gábornak, a Debreceni Egyetem egyetemi tanárának,
dr. Szabó Miklós akadémikusnak, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem egyetemi tanárának.

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter
Pro Cultura Hungarica emlékplakettet
adományoz:
Benkoné Horkay Tündének, a füleki Mocsáry Lajos Magyar Tanítási Nyelvû Alapiskola tanítójának, a magyar
népi kultúra kutatásában, terjesztésében és életben tartásában kifejtett tevékenységéért,
Raj Rozáliának, a vajdasági Magyar Folklórközpont
hímzésoktató, viseletkészítõ, kézmûves tevékenységének
elismeréséért.

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter és
dr. Manherz Károly felsõoktatási és tudományos szakállamtitkár a 2008. évi Magyar Kultúra Napja alkalmából
a magyar felsõoktatás területén dolgozó iskolateremtõ,
nemzetközi elismertségû munkát végzõknek
Szent-Györgyi Albert-díjat
adományoz
dr. Anderle Ádámné dr. Sajti Enikõnek, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanárának,
dr. Balaton Károlynak, a Budapesti Corvinus Egyetem
igazgatóhelyettes egyetemi tanárának,
dr. Bobok Elemérnek, a Miskolci Egyetem egyetemi tanárának,
dr. Csath Magdolnának, a Kodolányi János Fõiskola intézetigazgató tanszékvezetõ egyetemi tanárának,
dr. Fogarasi Gézának, az ELTE egyetemi tanárának,
dr. Halász Bélának, a Semmelweis Egyetem professor
emeritusának,
Laczó Zoltánnak, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem egyetemi docensének,
dr. Liszi Jánosnak, a Pannon Egyetem egyetemi tanárának,
dr. Mészáros Andrásnak, a pozsonyi Comenius Egyetem egyetemi tanárának,
dr. Nagy Juditnak, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi
tanárának,
dr. Paragh Györgynek, a Debreceni Egyetem Orvos- és
Egészségtudományi Centrum elnökének, orvosszakmai
igazgató egyetemi tanárnak,
dr. Pukánszky Béla akadémikusnak, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem megbízott tanszékvezetõ egyetemi tanárának,

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter,
dr. Szüdi János közoktatási szakállamtitkár és dr. Manherz
Károly felsõoktatási és tudományos szakállamtitkár az
alap-, közép-, felsõfokú oktatási és szakoktatási területen
végzett magas színvonalú munkáért, valamint a pedagógiai gyakorlatot segítõ kiemelkedõ tudományos tevékenységéért
Apáczai Csere János-díjat
adományoz
dr. Balázs György Lászlónak, a Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem tanszékvezetõ egyetemi tanárának,
dr. Bárdi Lajosnak, a Budapesti Corvinus Egyetem fõiskolai docensének,
Csécsi Barnabás Sándornak, a XX. kerületi Benedek
Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatójának, gyógypedagógusnak, közoktatási szakértõnek,
dr. Hunyadi Zoltánnak, a Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet nyugalmazott igazgatójának,
dr. Kaifás Ferencnek, a Szent István Egyetem professor
emeritusának,
dr. Karlovitz János tankönyvkutató tanárnak, a TANOSZ elnökének,
Kondor Lászlónak, a dunaújvárosi Rudas Közgazdasági
Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium igazgatójának,
dr. Kosztolányi Józsefnek, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docensének,
dr. Kovács Etelének, a Semmelweis Egyetem egyetemi
docensének,
Kovács Ferencnek, a balassagyarmati Balassi Bálint
Gimnázium tanárának,
Nemesné Antal Magdolnának, a III. kerületi Szent
Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon
igazgatóhelyettesének,
Papp Istvánnénak, a nyíregyházi Vikár Sándor Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény igazgatójának,
Pázmány Karolina Ágnesnek, a Magyar Rajztanárok
Országos Egyesülete titkárának,
Pinczésné dr. Palásthy Ildikónak, a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzõ Fõiskola tanszékvezetõ fõiskolai tanárának,
Ritoók Pálné dr. Ádám Magdának, az ELTE nyugalmazott egyetemi docensének,
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Sándor Lászlónak, a veszprémi Ipari Szakközépiskola
és Gimnázium igazgatójának,
dr. Sütõ Zoltánnak, a Kaposvári Egyetem egyetemi docensének,
Tóth Egonnak, a XIV. kerületi Hallássérültek Óvodája,
Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona igazgatójának,
dr. Vadon Lehelnek, az Eszterházy Károly Fõiskola
egyetemi tanárának,
dr. Virágos Zsoltnak, a Debreceni Egyetem egyetemi tanárának.
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dr. Kiss Endrének, a Kodolányi János Fõiskola egyetemi tanárának, az ELTE vezetõ oktatójának,
Szentirmai Lászlónak, a Miskolci Egyetem képzési dékánhelyettesének, fõiskolai docensnek.

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter és
dr. Szüdi János közoktatási szakállamtitkár az alap- és középfokú oktató-nevelõ munkát végzõ tanároknak, a gyermekek harmonikus személyiségformálásában végzett kiemelkedõ tevékenységéért
Németh László-díjat

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter,
dr. Szüdi János közoktatási szakállamtitkár és dr. Manherz
Károly felsõoktatási és tudományos szakállamtitkár kiemelkedõ óvodai pedagógiai munkájáért
Brunszvik Teréz-díjat
adományoz
Bachné Pekáry Zsuzsannának, a II. kerületi Rózsabimbó Óvoda intézményvezetõjének,
Jávorné dr. Kolozsváry Juditnak, az ELTE fõigazgatóhelyettes fõiskolai docensének,
Makra Lajosnénak, a röszkei Százholdas Pagony Óvoda vezetõjének, közoktatási szakértõnek,
Szigetvári Jánosnénak, az oroszlányi Brunszvik Teréz
Óvoda óvodapedagógusának,
Tóth Balázsnénak, a XII. kerületi Orbánhegyi Óvoda
vezetõjének,
Tóth Mariannak, a Nyugat-magyarországi Egyetem
Kommunikációs Irodája vezetõjének, egyetemi fõtanácsosnak,
Turi Istvánnénak, a XIV. kerületi Meseház Óvoda vezetõjének.

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter,
dr. Szüdi János közoktatási szakállamtitkár és dr. Manherz
Károly felsõoktatási és tudományos szakállamtitkár a magyar neveléstudomány eredményeinek felhasználása területén kiemelkedõ tevékenységet folytató pedagógusok és
neveléstudományi kutatók munkájának elismeréseként
Kiss Árpád-díjat

adományoz
Balogh Irénnek, a Szegedi Tudományegyetem Ságvári
Endre Gyakorló Gimnázium tanárának, karnagynak,
Demeterné Polczer Erzsébetnek, a székesfehérvári Hermann László Zenemûvészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény tanárának,
Gelesz Imrénének, az olaszfalui Villax Ferdinánd Általános Iskola nyugalmazott pedagógusának,
Kiss Sándornénak, az egri Felsõvárosi Általános Iskola
igazgatójának,
Kocsis Pálnak, a kecskeméti Kocsis Pál Mezõgazdasági
és Környezetvédelmi Szakközépiskola Szakiskola és Speciális Szakiskola igazgatójának,
Papp Józsefnének, a pilisborosjenõi Német Nemzetiségi
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
igazgatójának,
Puskás Jánosnak, a Makói Oktatási Központ, Szakképzõ Iskola és Kollégium nyugalmazott tanárának,
dr. Sebestyén Zoltánnénak, a XXI. kerületi Jedlik
Ányos Gimnázium tanárának,
Sipos Imrének, a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium igazgatójának,
Szabóné Baráth Ilonának, a XII. kerületi Virányos Általános Iskola tanárának,
Szakács Zoltánnénak, a váci Radnóti Miklós Általános
Iskola igazgatóhelyettesének,
dr. Szerényi Máriának, a IV. kerületi Szûcs Sándor Általános Iskola tanárának,
dr. Török Miklósnénak, a szegedi Kõrösy József Közgazdasági Szakközépiskola nyugalmazott tanárának,
Vitárius Imrénének, a Józsefvárosi Zeneiskola zongoratanárának.

adományoz
Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter
dr. Barkó Endrének, a Szent István Egyetem dékánjának, fõiskolai tanárnak,
dr. Estefánné dr. Varga Magdolnának, az Eszterházy
Károly Fõiskola dékánjának, tanszékvezetõ fõiskolai tanárnak,
Kerekes Bélánénak, a XI. kerületi Váci Mihály Általános Iskola nyugalmazott tanárának,

posztumusz Németh László-díjat
adományoz a közelmúltban sajnálatosan elhunyt
dr. Milosevits Péternének, a budakalászi Kalász Suli
Általános Iskola igazgatójának, közoktatási szakértõnek.
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Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter és
dr. Szüdi János közoktatási szakállamtitkár az alap- és középfokú oktató-nevelõ munkát végzõ tanítóknak, a gyermekek harmonikus személyiségformálásában végzett kiemelkedõ tevékenységéért
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Rosta Katalinnak, az ELTE Speciális Gyakorló Óvoda
és Korai Fejlesztõ Módszertani Központ intézményvezetõjének.
(17/2008.)

Karácsony Sándor-díjat
adományoz
Balogh Istvánnénak, a siófoki Széchenyi István Általános Iskola tanítójának,
Földesné Fábián Csillának, a XIV. kerületi Heltai Gáspár Általános Iskola igazgatójának,
Kucsebárné Fülöp Évának, a Bázakerettyei Általános
Iskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Óvoda tanítójának,
Molnár Istvánnénak, a fulókércsi Általános Iskola igazgatóhelyettesének,
Patkós Gyulánénak, a Pálfa-Sárszentlõrinc Általános
Iskola és Óvoda tanítójának,
Szabó Évának, a békéscsabai 10. Számú Általános
Iskola tanítójának,
dr. Szabó Istvánnénak, az Orosházi Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium tanítójának, munkaközösségvezetõnek,
Szabóné Pásztor Zsuzsannának, a XXI. kerületi Gróf
Széchenyi István Általános és Kéttannyelvû Iskola tanítójának,
Szijártó Dezsõnének, a vaszari Ihász Gábor Általános
Iskola tanítójának,
Veresné Garamvölgyi Gabriellának, a XXI. Kerületi
Lajtha László Általános Iskola tanítójának.

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter és
dr. Szüdi János közoktatási szakállamtitkár kiemelkedõ
gyógypedagógiai munkájáért
Éltes Mátyás-díjat
adományoz
Csiszár Imrénének, a soproni Tóth Antal Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Pedagógiai
Szakszolgálat gyógypedagógusának,
Fekete Lászlónénak, a nagydobosi „Perényi Péter” Általános Iskola Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola és
Kollégium gyógypedagógusának,
Lengyel Zoltánnak, a VIII. kerületi Általános Iskola,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
Diákotthon és Gyermekotthon igazgatójának,
Mándi Tibornénak, a XIV. kerületi Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézménye és Diákotthona gyógypedagógusának,

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK
A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
Közbeszerzési Igazgatóság Közbeszerzési fõosztálya
pályázatot ír ki
közbeszerzési szakreferens (szakértõ) munkakör
betöltésére
Feladat:
– közbeszerzési eljárások teljes körû lebonyolítása az
elõkészítéstõl a szerzõdéskötésig, a szerzõdés teljesülésének nyomon követéséig,
– (köz)beszerzési terv készítése,
– felhívások dokumentációs készítése,
– közbeszerzési tanácsadás,
– projektmenedzseri feladatok ellátása,
– kapcsolattartás az ajánlatkérõkkel és az ajánlattevõkkel, valamint a Közbeszerzési Értesítõvel, Közbeszerzési
Döntõbizottsággal, Közbeszerzési Tanácsával,
– jogszabálytervezetek véleményezése, szakmai elõkészítése.
Pályázati feltételek:
– fõiskolai vagy egyetemi végzettség (mûszaki, közgazdasági szakirány elõnyt jelent),
– legalább 3 éves közbeszerzési gyakorlat (közbeszerzési eljárások személyes lebonyolításában való jártasság),
– lefolytatott fõbb közbeszerzési eljárások ismertetése
a közremûködés mértékének megadásával,
– terhelhetõség, jó problémamegoldó képesség, precizitás.
A pályázathoz csatolni kell:
– fényképes szakmai önéletrajzot,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásban részt vevõk megismerhetik.
Az illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a fõigazgatóság szabályzataiban rögzítettek alapján történik.
A pályázatot a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
1357 Budapest, Pf. 2 címére kérjük benyújtani. A borítékon kérjük tüntesse fel: „Pályázat közbeszerzési szakreferens (szakértõ) munkakörre”.
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A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.

A Magyar Államkincstár
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága
pályázatot hirdet
bérszámfejtési ügyintézõ munkakörök betöltésére
Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– középiskolai végzettség és társadalombiztosítási ügyintézõi szakképesítés.
Elõnyt jelent:
– bér- és tb-ügyintézõi gyakorlat,
– számítógépes felhasználói ismeret.
Ellátandó munkaköri feladatok:
– bérszámfejtési feladatok,
– társadalombiztosítási kifizetõhelyi feladatok,
– családtámogatási kifizetõhelyi feladatok.
Munkavégzés helye:
Budapest XI., Bartók Béla út 120–122.
A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok másolatát,
– esetleg referenciamegjelölést, ajánlólevelet,
– 1 db fényképet.
Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
és a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján történik.
A pályázati anyagot
2008. március 14-ig
kérjük megküldeni a Magyar Államkincstár Középmagyarországi Regionális Igazgatóság Koordinációs osztály 1519 Budapest, Pf. 272 postacímére. A borítékon kérjük feltüntetni a megpályázott munkakör megnevezését.
A pályázati kiírásnak megfelelt és a beküldött pályázati
anyag alapján kiválasztott pályázókat a munkáltató által
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kijelölt bizottság hallgatja meg. A pályázatok elbírálására
a benyújtásra elõírt határidõt követõ 15 napon belül kerül
sor. Az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal
betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb információt ad
dr. Gyarmati Franciska koordinációs osztályvezetõ, tel.:
371-9023.

A Magyar Államkincstár
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága
pályázatot hirdet
titkársági ügyintézõ munkakörök betöltésére
Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet (munkába álláskor 3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány),
– magyar állampolgárság,
– középiskolai végzettség vagy általános ügyintézõ titkár (menedzserasszisztens) szakképzettség, igazgatási
ügyintézõ-ügykezelõ, jogi asszisztens, ügyvitelszervezõi
vagy rendszerszervezõi, számítástechnikai szakképesítés,
– számítógépes felhasználói ismeret (Word, Excel).
Elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,
– ECDL-vizsga.
Ellátandó munkaköri feladatok:
– ellátja a szervezeti egység adminisztrációs feladatait
(postázás, iktatás, sokszorosítás),
– ellát egyéb nyilvántartási és ellátási feladatokat (szobaleltárak nyilvántartása, író- és irodaszer-igénylés),
– segíti az irodavezetõ és az irodavezetõ-helyettesek
munkáját (adatszolgáltatások, kimutatások készítése).
Munkavégzés helye:
Budapest XI. ker., Bartók Béla út 120–122. vagy
Budapest V. ker., Semmelweis u. 13.
A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok másolatát,
– esetleg referenciamegjelölést, ajánlólevelet,
– 1 db fényképet.
Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján történik.
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A pályázati anyagot
2008. március 14-ig
kérjük megküldeni a Magyar Államkincstár Középmagyarországi Regionális Igazgatóság Koordinációs osztály 1519 Budapest, Pf. 272 postacímére. A borítékon kérjük feltüntetni a megpályázott munkakör megnevezését.
A pályázati kiírásnak megfelelt és a beküldött pályázati
anyag alapján kiválasztott pályázókat a munkáltató által
kijelölt bizottság hallgatja meg. A pályázatok elbírálására
a benyújtásra elõírt határidõt követõ 15 napon belül kerül
sor. Az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal
betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb információt ad
dr. Gyarmati Franciska koordinációs osztályvezetõ, tel.:
371-9023.

A Magyar Államkincstár
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága
pályázatot hirdet
felülvizsgálati referens munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet (munkába álláskor 3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány),
– magyar állampolgárság,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági vagy
mûszaki felsõoktatásban szerzett szakképzettség; fõiskolai szintû államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; katonai felsõoktatási intézményben (jogelõd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett
szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai végzettség és felsõfokú pénzügyi, számviteli szakképzettség,
– számítógépes felhasználói ismeret.
Elõnyt jelent:
– költségvetési, szociális, oktatási intézményben, önkormányzatnál szerzett pénzügyi, gazdálkodási, ellenõrzési gyakorlat.
Ellátandó munkaköri feladatok:
– Az önkormányzatok állami támogatásának igénylésével összefüggõ feladatmutatók vizsgálata, felülvizsgálati eljárás lefolytatása, a támogatási összegek jogosságának vizsgálata.
– A nem állami humán szolgáltatást végzõ intézményeknél az állami támogatás jogszerû igénylésének és felhasználásának ellenõrzése.
A munkavégzés helye: Budapest V., Semmelweis u. 13.
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A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok másolatát,
– esetleg referenciamegjelölést, ajánlólevelet,
– 1 db fényképet.
Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján történik.
A pályázati anyagot
2008. március 14-ig
kérjük megküldeni a Magyar Államkincstár Középmagyarországi Regionális Igazgatóság Koordinációs osztály 1519 Budapest, Pf. 272 postacímére.
A pályázati kiírásnak megfelelt és a beküldött pályázati
anyag alapján kiválasztott pályázókat a munkáltató által
kijelölt bizottság hallgatja meg. A pályázatok elbírálására
a benyújtásra elõírt határidõt követõ 15 napon belül kerül
sor. Az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal
betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb információt ad
dr. Gyarmati Franciska koordinációs osztályvezetõ, tel.:
371-9023.

A Magyar Államkincstár
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága
pályázatot hirdet
ellenõrzési referens munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet, magyar állampolgárság,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõfokú képzettség, vagy egyéb egyetemi, fõiskolai végzettség
és felsõfokú szakképesítés (mérlegképes könyvelõ, okleveles könyvvizsgáló, költségvetési ellenõr, okleveles
pénzügyi revizor, közigazgatási, gazdálkodási és ellenõrzési szakértõ, közoktatási szakértõ), jogász,
– számítógépes felhasználói ismeretek.
Elõnyt jelent:
– költségvetési, szociális, oktatási intézményben, önkormányzatnál szerzett pénzügyi, gazdálkodási, ellenõrzési gyakorlat,
– „B” kategóriás gépjármû-vezetõi engedély.
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Ellátandó munkaköri feladatok:
– Az önkormányzatok állami támogatásának igénylésével összefüggõ feladatmutatók vizsgálata, felülvizsgálati eljárás lefolytatása, helyszíni ellenõrzés keretében a támogatási összegek jogosságának vizsgálata.
– A nem állami humán szolgáltatást végzõ intézményeknél az állami támogatás jogszerû igénylésének és felhasználásának helyszíni ellenõrzése.
A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– esetleg referenciamegjelölést, ajánlólevelet,
– 1 db fényképet.
Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján történik.
A pályázati anyagot
2008. március 14-ig
kérjük megküldeni a Magyar Államkincstár Középmagyarországi Regionális Igazgatóság Koordinációs
osztály 1519 Budapest, Pf. 272 postacímére. A borítékon
kérjük feltüntetni a megpályázott munkakör megnevezését.
A pályázati kiírásnak megfelelt és a beküldött pályázati
anyag alapján kiválasztott pályázókat a munkáltató által
kijelölt bizottság hallgatja meg. A pályázatok elbírálására
a benyújtásra elõírt határidõt követõ 15 napon belül kerül
sor. Az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal
betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb információt ad
dr. Gyarmati Franciska koordinációs osztályvezetõ, tel.:
371-9023.

A Magyar Államkincstár
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága
pályázatot hirdet
családtámogatási számfejtõ munkakörök betöltésére
Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– középiskolai végzettség és egészségügyi, közgazdasági szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az
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OKJ szerint: társadalombiztosítási, pénzügyi, végrehajtóbehajtói, munkaügyi, személyügyi, informatikai, számítástechnikai szakképesítés,
– számítógépes felhasználói ismeret.
Elõnyt jelent:
– családtámogatási kifizetõhelyi szakmai tapasztalat.
Ellátandó munkaköri feladatok:
– A családtámogatási ellátások megállapítására, módosítására benyújtott igények (anyasági támogatás, családi
pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás) elbírálása a családok támogatásáról szóló 1998. évi
LXXXIV. törvényben és a végrehajtására kiadott 223/1998.
(XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.
– A megállapított ellátások számfejtésre elõkészítése.
A munkavégzés helye:
2700 Cegléd, Kosárhegyi út 3.
2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 16.
A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok másolatát,
– esetleg referenciamegjelölést, ajánlólevelet,
– 1 db fényképet.
Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján történik.
A pályázati anyagot
2008. március 14-ig
kérjük megküldeni a Magyar Államkincstár Középmagyarországi Regionális Igazgatóság Koordinációs osztály 1519 Budapest, Pf. 272 postacímére. A borítékon kérjük feltüntetni a megpályázott munkakör megnevezését.
A pályázati kiírásnak megfelelt és a beküldött pályázati
anyag alapján kiválasztott pályázókat a munkáltató által
kijelölt bizottság hallgatja meg. A pályázatok elbírálására
a benyújtásra elõírt határidõt követõ 15 napon belül kerül
sor. Az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal
betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb információt ad
dr. Gyarmati Franciska koordinációs osztályvezetõ, tel.:
371-9023.
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A Magyar Államkincstár
Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága
pályázatot hirdet
ellenõrzési referens munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet, magyar állampolgárság, cselekvõképesség,
– jogász szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség,
egyéb egyetemi vagy fõiskolai végzettség és felsõfokú
szakképesítés (mérlegképes könyvelõ, okleveles könyvvizsgáló, költségvetési ellenõr, okleveles pénzügyi revizor, közigazgatási, gazdálkodási és ellenõrzési szakértõ),
– számítógépes felhasználói ismeretek.
Elõnyt jelent:
– költségvetési, szociális, oktatási intézményben, önkormányzatnál szerzett pénzügyi, gazdálkodási gyakorlat,
– „B” kategóriás jogosítvány.
Ellátandó munkaköri feladatok:
– Az önkormányzatok állami támogatásának igénylésével kapcsolatos feladatmutatók vizsgálata, felüvizsgálati
eljárás lefolytatása, helyszíni ellenõrzés keretében a támogatási összegek jogszerû felhasználásának vizsgálata.
– A nem állami humán szolgáltatóknál az állami támogatás jogszerû igénylésének és felhasználásának helyszíni
ellenõrzése.
A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok fénymásolatát,
– esetleg referenciamegjelölést, ajánlólevelet,
– 1 db igazolványképet.
Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján történik.
A pályázati anyagokat
2008. március 14-ig
kérjük benyújtani a Magyar Államkincstár Dél-dunántúli
Regionális Igazgatósága részére. Postacím: 7633 Pécs,
Szigeti u. 33/A. A pályázati kiírásnak megfelelõ pályázókat a munkáltató által kijelölt bizottság hallgatja meg.
A pályázatok elbírálására a benyújtási határidõt követõ
30 napon belül kerül sor, az álláshely a pályázat elbírálását
követõen azonnal betölthetõ.
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A munkavégzés helye: Pécs, Szigeti u. 33/A.
A pályázattal kapcsolatos további információt az alábbi
elérhetõségen kérhetnek: Király Zoltánné dr. (humánpolitikai referens), telefon: (72) 502-719.

A Magyar Államkincstár
Dél-alföldi Regionális Igazgatósága
pályázatot hirdet
az Informatikai Irodán
operátor munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet, magyar állampolgárság, cselekvõképesség,
– közgazdasági szakközépiskola informatikai-számítástechnikai szakán szerzett szakképzettség vagy számítástechnikai szakképesítés; mûszaki szakközépiskolai
végzettség; középiskolai végzettség és informatikai statisztikus és gazdasági tervezõ szakképesítés, pénzügyi
ügyintézõ szakképesítés, számítástechnikai programozó,
számítástechnikai szoftverüzemeltetõ, számítógéprendszer-programozó, földügyi számítógépes adatkezelõ, földügyi térinformatikus szaktechnikus szakképesítés.
Ellátandó munkaköri feladatok:
– operátori feladatok,
– logisztikai feladatok,
– felhasználói támogatás nyújtása.
A munkavégzés helye: Szeged.
A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok fénymásolatát,
– esetleg referenciamegjelölést, ajánlólevelet,
– 1 db arcfényképet.
Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján történik.
A pályázati anyagokat
2008. március 20-ig
kérjük benyújtani a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatósága részére. Postacím: 6001 Kecskemét,
Pf. 373.
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A pályázatok elbírálására 2008. április 4-ig kerül sor.
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozó általános 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 írásban
értesítjük.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
ad: Galla Mihály a (20) 938-1233-as telefonszámon.
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A munkavégzés helye: Békéscsaba.
A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok fénymásolatát,
– esetleg referenciamegjelölést, ajánlólevelet,
– 1 db arcfényképet.
Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján történik.
A pályázati anyagokat

A Magyar Államkincstár
Dél-alföldi Regionális Igazgatósága
pályázatot hirdet
családtámogatási számfejtõ munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet, magyar állampolgárság, cselekvõképesség,
– az I. besorolási osztályban: jogász szakképzettség;
egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség; fõiskolai szintû államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; egyetemi vagy
fõiskolai szintû végzettség és felsõfokú pénzügyi, számviteli szakképzettség vagy felsõfokú munkaügyi, társadalombiztosítási, személyügyi informatikai, számítástechnikai szakképesítés,
– a II. besorolási osztályban: középiskolai végzettség
és közgazdasági szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: társadalombiztosítási, pénzügyi,
munkaügyi, személyügyi, informatikai, számítástechnikai
szakképesítés,
– számítógépes felhasználói ismeretek.
Elõnyt jelent:
– a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény teljes körû
ismerete és ezzel összefüggésben végzett érdemi ügyintézõi gyakorlat,
– közigazgatási alap-, illetve szakvizsga.
Ellátandó munkaköri feladatok:
– családtámogatási ellátások iránt benyújtott igények
teljes körû elbírálása,
– fogyatékossági támogatás és egyéb szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyek intézése,
– adminisztrációs tevékenység ellátása,
– ügyfélszolgálati tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátása, ügyfelekkel kapcsolattartás.

2008. március 20-ig
kérjük megküldeni a Magyar Államkincstár Dél-alföldi
Regionális Igazgatóságára. Postacím: 6001 Kecskemét,
Pf. 373.
A pályázatok elbírálására 2008. április 4-ig kerül sor.
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozó általános 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 írásban
értesítjük.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
ad: dr. Sztán György a (66) 524-111-es telefonszámon.

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet
(Budapest III., Ladik u. 2–6.)
pályázatot hirdet
közterület-felügyelõ munkakör betöltésére
Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló,
többször módosított 1992. évi XXIII. tv. (a továbbiakban:
Ktv.) 10. §-a alapján.
Feladatkör meghatározása:
A közterület-felügyeletrõl szóló 1999. évi LXIII. törvényben és az intézmény alapító okiratában meghatározott
közterület-felügyelõi feladat- és hatáskörök ellátása.
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A közterületek jogszerû használatának, a közterületen
folytatott, engedélyhez, illetve útkezelõi hozzájáruláshoz
kötött tevékenység szabályszerûségének ellenõrzése.
A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály
által tiltott tevékenység megelõzése, megakadályozása,
megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása.
Közremûködés az épített és a természeti környezet védelmében, a közrend, a közbiztonság védelmében, az önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra vonatkozó
jogszabályok végrehajtásának ellenõrzésében. A fenti törvényben meghatározott egyéb feladatok.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– a 9/1995. (III. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet
I/13. pontja szerinti középiskolai végzettség: rendészeti,
vagy rendõr szakközépiskolai végzettség; középiskolai
végzettség és rendõri szakképesítés; középiskolai végzettség és közterület-felügyelõi vizsga.
Az alkalmazás további feltétele: egészségügyi, fizikai
és pszichikai alkalmasság orvosi igazolása a 78/1999.
(XII. 29.) EüM–BM együttes rendeletében foglaltak
szerint.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közterület-felügyeletnél eltöltött jogviszony,
– „B”kategóriás gépjármû-vezetõi engedély,
– közigazgatási alapvizsga,
– számítógép felhasználói szintû ismerete.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való
megfelelést tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A kinevezés határozatlan idõre szól hat hónap próbaidõ
kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Ktv. és a 35/2001. (XI. 26.) ÖK rendelet alapján történik.
A pályázatot a Hivatalos Értesítõben történõ közzétételétõl számított 10. napig lehet benyújtani Budapest
III. Ker. Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatal Munkaügyi Irodáján (1033 Budapest, Fõ tér 3. I. em. 26.). A borítékra kérjük ráírni: „Közterület-felügyelõi pályázat”.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ Lalák Ferenc igazgatóhelyettestõl a 453-2618-as telefonszámon.
A pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a benyújtásra elõírt határidõt követõ 30 napon
belül.
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Az állás a pályázatok elbírálását követõen betölthetõ.
A pályázat eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást
kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Üllõ Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
költségvetési referens munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség, egyetemi vagy fõiskolai
szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség,
– közigazgatási szakvizsga,
– közigazgatásban, elsõsorban önkormányzatnál eltöltött 3–5 év szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– erkölcsi bizonyítvány,
– szakképesítést igazoló dokumentumok hiteles másolata,
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz.
Ellátandó feladatok:
Figyelemmel kíséri az önkormányzat gazdálkodását
érintõ jogszabályváltozásokat, összegzést készít a változásokról; tapasztalatot gyûjt más önkormányzatok gazdálkodási gyakorlatáról, pénzügyi tervezésérõl, javaslatot tesz a
lehetséges változásokra; pénzügyileg elemzi az önkormányzatot érintõ jelentõsebb befektetõi, beruházói ajánlatokat; pénzügyi elemzés alapján javaslatot tesz az önkormányzat számára elõnyös hitel- és finanszírozási konstrukciókra, valamint kiadáscsökkentõ és bevételnövelõ intézkedésekre.
Bérezés:
A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény, a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselõket megilletõ egyéb juttatásokról és támogatásokról szóló 2/2002. (II. 23.) ÖK rendelet, valamint a Közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Földváriné dr. Kürthy Krisztina jegyzõ nyújt a 06 (29)
320-011/105-ös telefonszámon.
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A pályázat elbírálásának határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenést követõ 30. nap.
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A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak az Üllõ Város Polgármesteri Hivatal címére történõ megküldésével (2225 Üllõ, Templom tér 3.).

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak az Üllõ Város Polgármesteri Hivatal címére történõ megküldésével (2225 Üllõ, Templom tér 3.).

Üllõ Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
mûszaki irodavezetõ munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– B kategóriás vezetõi engedély,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek,
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendeletben és a 343/2006.
(XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt végzettség,
– közigazgatási szakvizsga,
– közigazgatásban, elsõsorban önkormányzatnál eltöltött 3–5 év szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– erkölcsi bizonyítvány,
– szakképesítést igazoló dokumentumok hiteles másolata,
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz.
Ellátandó feladatok:
Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ügyek döntésre
való szakmai elõkészítése, döntés meghozatala. Építésügyi hatósági ellenõrzés. Mûszaki Iroda irányítása.
Bérezés:
A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény, a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselõket megilletõ egyéb juttatásokról és támogatásokról szóló 2/2002. (II. 23.) ÖK rendelet, valamint a Közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Földváriné dr. Kürthy Krisztina jegyzõ nyújt a 06 (29)
320-011/105-ös telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenést követõ 30. nap.

Vásárosnamény Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
okmányiroda-vezetõi álláshely betöltésére
A pályázat sikeres elbírálása esetén Vásárosnamény
Város Képviselõ-testületének Polgármesteri Hivatalánál a
közszolgálati jogviszony – 6 hónapig tartó próbaidõ kikötésével, teljes munkaidõben való foglalkoztatással – határozatlan idõre szól.
A kinevezéssel egyidejûleg az okmányiroda vezetésére
szóló – a Ktv. szerint osztályvezetõi szintnek megfelelõ –
vezetõi megbízásra is sor kerül.
Ellátandó feladat: a központi jogszabályokban a jegyzõ
hatáskörébe utalt – a polgármesteri hivatal részeként mûködtetett okmányiroda útján ellátott – feladatok törvényes,
szakszerû, gyors, eredményes intézése, illetve intézésének
megszervezése, az okmányiroda – közvetett – vezetése.
Az így ellátott feladatok esetében – a jegyzõ által meghatározottak szerint – önálló kiadmányozási jog gyakorlása.
(A feladatok részletes leírását a polgármesteri hivatal ügyrendje tartalmazza.)
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– képesítési követelmény: egyetemi szintû jogász vagy
fõiskolai szintû igazgatásszervezõ szakképzettség,
– egészségügyi alkalmasság.
A kiválasztásnál – azonos feltételek megléte esetén –
elõnyt jelent:
– a közigazgatási alapvizsgával, illetve közigazgatási
(vagy ezzel egyenértékû) szakvizsgával való rendelkezés;
– a közigazgatási területen szerzett nagyobb vezetõi
gyakorlat megléte,
– bármely okmányirodai ügyintézõi munkakörben
szerzett nagyobb szakmai gyakorlat igazolása,
– korábbi – hátrányos jogkövetkezmények nélkül megszûnt – köztisztviselõi jogviszony igazolása,
– legalább az OKJ szerint: nyilvántartási és okmányügyintézõ, vagy számítástechnikai programozó, számítógéprendszer-programozó, információrendszer-szervezõ,
számítástechnikai szoftverüzemeltetõ szakképesítés;
– kiváló kommunikációs készség.
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A pályázathoz mellékelni kell a pályázónak:
– a szakmai tevékenységét is bemutató részletes önéletrajzát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát,
– a pályázati feltételek és a bírálatnál elõnyt jelentõ
egyéb feltételek meglétét bizonyító okiratokat (vagy azok
hitelesített másolatát),
– a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozatát,
– amennyiben még nincs, úgy a közigazgatási szakvizsga egy éven belül történõ megszerzésének vállalására
vonatkozó nyilatkozatát, valamint
– adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.
Az álláshely betölthetõ: legkorábban 2008. május 1.
napjától.
Az illetmény és az egyéb juttatás: megállapítására a hatályos Ktv. és a közszolgálatról szóló önkormányzati rendelet, valamint a helyi közszolgálati szabályzat az irányadó.
Egyéb rendelkezések: köztisztviselõvé csak az nevezhetõ ki, aki – az egyéb feltételek teljesülése esetén – a kinevezés elõtt foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton vesz
részt, s annak eredményeképpen alkalmasnak minõsül.
A kinevezés feltétele a vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó kötelezettség teljesítésének, illetve amennyiben indokolt, úgy a közigazgatási szakvizsga egy éven belül történõ megszerzésének vállalása.
A pályázat benyújtása: a pályázatot kizárólag ajánlott
postai küldeményként lehet benyújtani a jegyzõhöz címezve (4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.), a pályázati kiírásnak a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történt
közzétételét követõ 15 napon belül. A borítékon fel kell
tüntetni: „Okmányiroda vezetõi álláshely pályázata”.
A pályázat elbírálása: a jegyzõ által – a polgármester
egyetértésével – történõ elbírálásra, a benyújtásra elõírt
határidõt követõ utolsó napot követõ 10 napon belül sor
kerül, és annak eredményérõl a pályázat kiírója további
5 napon belül minden pályázót írásban tájékoztat.
A pályázat kiírója fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázati eljárásra egyebekben a Ktv. szabályai az
irányadóak.
További információ kérhetõ – a pályázat benyújtására
megállapított határidõig – a jegyzõtõl a (45) 470-049-es telefonszámon, vagy a jegyzo@vasarosnameny.hu címen.
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Vásárosnamény Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
közterület-felügyelõi álláshely betöltésére
A pályázat sikeres elbírálása esetén Vásárosnamény
Város Képviselõ-testületének Polgármesteri Hivatalánál a
közszolgálati jogviszony és a közterület-felügyelõi munkakör ellátása – 6 hónapig tartó próbaidõ kikötésével, teljes munkaidõben való foglalkoztatással – határozatlan
idõre szól.
Ellátandó feladat: a közterület-felügyeletrõl szóló 1999.
évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 1. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– képesítési követelmény: legalább a 9/1995. (II. 3.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklet
13. pontjának a II. besorolási osztályra elõírtak szerint;
– egészségi, fizikai és pszichikai alkalmasság.
A kiválasztásnál – azonos feltételek megléte esetén –
elõnyt jelent:
– a közterület-felügyelõi vizsga, illetve közterület-felügyelõként szerzett nagyobb szakmai gyakorlat megléte;
– az R. 1. számú mellékletének I. besorolási osztályára
elõírt képesítés megléte;
– közigazgatási alapvizsgával, illetve közigazgatási
(vagy ezzel egyenértékû) szakvizsgával való rendelkezés;
– korábbi – hátrányos jogkövetkezmények nélkül megszûnt – köztisztviselõi, vagy fegyveres szerveknél fennállt
hivatásos szolgálati jogviszony igazolása,
– OKJ szerinti számítástechnikai szakképesítés megléte, vagy legalább felhasználói szintû ilyen ismeret, gyakorlat, jártasság,
– érvényes gépjármû-vezetõi engedéllyel való rendelkezés,
– jó kommunikációs készség.
A pályázathoz mellékelni kell a pályázónak:
– a szakmai tevékenységét is bemutató részletes önéletrajzát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát,
– a pályázati feltételek és a bírálatnál elõnyt jelentõ
egyéb feltételek meglétét bizonyító okiratokat (vagy azok
hitelesített másolatát),
– a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozatát,
– közterület-felügyelõi vizsgával még nem rendelkezõ
pályázó esetében annak vállalására vonatkozó nyilatkozatát, hogy a vizsgát – az országosan legközelebb induló
szakmai képzés keretében – kinevezéséig saját költségén
leteszi, és azt hitelt érdemlõen igazolja, valamint
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– adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.
Az álláshely betölthetõ: legkorábban 2008. május 1.
napjától.
Az illetmény és az egyéb juttatás: megállapítására a hatályos Ktv. és a közszolgálatról szóló önkormányzati rendelet, valamint a helyi közszolgálati szabályzat az irányadó.
Egyéb rendelkezések: közterület-felügyelõvé csak az
nevezhetõ ki, aki – az egyéb feltételek teljesülése esetén –
a kinevezés elõtti alkalmassági vizsgálaton megjelenik, s
annak eredményeképpen a külön jogszabályban [78/1999.
(XII. 29.) EüM–BM együttes rendelet] meghatározottak
szerint egészségileg, fizikailag és pszichikailag alkalmasnak minõsül.
A közterület-felügyelõi vizsgával még nem rendelkezõ
pályázó – az egyéb feltételek teljesülése esetén is – csak a
közterület-felügyelõi vizsga megszerzése után kerülhet kinevezésre, abban az esetben, ha írásban vállalta a vizsga
letételét, s a pályázók között nem szerepelt a pályázati kiírásnak megfelelõ, közterület-felügyelõi vizsgával rendelkezõ pályázó.
A kinevezésre kerülõ köztisztviselõ vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett, így a kinevezés feltétele a vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó kötelezettség teljesítésének
vállalása.
A pályázat benyújtása: a pályázatot kizárólag ajánlott
postai küldeményként lehet benyújtani a jegyzõhöz címezve (4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.), a pályázati kiírásnak a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történt
közzétételét követõ 15 napon belül. A borítékon fel kell
tüntetni: „Közterület-felügyelõi álláshely pályázata”.
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Újléta község jegyzõje
pályázatot hirdet
anyakönyvi és népesség-nyilvántartási, valamint
gyámügyi ügyintézõi munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen
elõélet,
– legalább középiskolai végzettség és a köztisztviselõk
képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet
1. számú mellékletének 1. vagy 7. pontja szerinti szakképzettség.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– anyakönyv-vezetõi vizsga,
– közigazgatási gyakorlat, illetve alapvizsga vagy szakvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
– végzettséget igazoló okiratok másolata, az eredeti dokumentumok késõbbi bemutatása,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
Ellátandó feladatok: anyakönyvi és népesség-nyilvántartási ügyintézés, jegyzõi gyámhatósági feladatok.
Illetmény és egyéb juttatások: az 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) és a Közszolgálati szabályzat szerint.
A pályázat benyújtása: a Hivatalos Értesítõben történõ
közzétételtõl számított 10. napig zárt borítékban, személyesen vagy postai úton Újléta község jegyzõje (4288
Újléta, Kossuth u. 20.) részére.

A pályázat elbírálása: a jegyzõ által történõ elbírálásra,
a benyújtásra elõírt határidõt követõ utolsó napot követõ
10 napon belül sor kerül, és annak eredményérõl a pályázat
kiírója további 5 napon belül minden pályázót írásban
tájékoztat.

A pályázat elbírálásának ideje: a pályázati határidõ lejártát követõ 10. nap.

A pályázat kiírója fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ
kikötésével.

A pályázati eljárásra egyebekben a Ktv. szabályai az
irányadóak.

A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné
nyilvánításának jogát.

További információ kérhetõ – a pályázat benyújtására
megállapított határidõig – a jegyzõtõl a (45) 470-049-es
telefonszámon, vagy a jegyzo@vasarosnameny.hu címen.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
dr. Kiss Ádám jegyzõ nyújt az (52) 592-000, illetve az
(52) 211-812-es telefonszámon.

A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal
betölthetõ.
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Ajka Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
Ajka Város Önkormányzata Tárkányi Károly
Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság
tûzoltó-parancsnoki beosztásának betöltésére
a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított
1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdésében, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló, többször módosított 1996. évi XLIII. tv.
269. § (3) bekezdésében foglaltak alapján.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– hivatásos tûzoltótiszti állományi viszony fennállása,
– felsõfokú (egyetemi vagy fõiskolai) végzettség,
– felsõfokú tûzoltó szakmai képesítés a 32/2002.
(XII. 12.) BM rendelet alapján,
– legalább 5 éves hivatásos tûzoltó szakmai gyakorlat,
– tûzmegelõzési vagy tûzoltási területen szerzett gyakorlat,
– rendészeti szakvizsga, rendészeti vezetõvé képzõ,
rendészeti mestervezetõvé képzõ tanfolyami végzettség
megléte, vagy azok elõírt határidõre történõ elvégzésének
vállalása vagy rendészeti irányultságú akkreditált szakirányú továbbképzési szak és rendészeti mestervezetõ-képzõ,
– angol, francia vagy német nyelvbõl államilag elismert nyelvvizsga megléte,
– foglalkozás-egészségügyi alkalmasság (fizikai, pszichológiai),
– legalább 2 év vezetõi gyakorlat,
– legalább B kategóriás vezetõi engedély,
– kinevezése esetén a jogszabályban elõírtak szerinti
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése,
– kinevezése esetén a jogszabályban elõírt nemzetbiztonsági ellenõrzéshez történõ hozzájárulás.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– felhasználói szintû számítógép-kezelõi ismeretek,
– vezetõi gyakorlatát helyi önkormányzati fenntartású
tûzoltóságnál szerezte,
– az ajkai tûzoltóság mûködési területén helyismerettel
rendelkezik.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó személyi adatait is tartalmazó szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– a parancsnoki beosztással kapcsolatos szakmai programot,
– igazolást a hivatásos tûzoltóállományban való fennállásról és az eltöltött idõrõl,
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– igazolást a vezetõi gyakorlatról,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
– nyilatkozatot a nemzetbiztonsági ellenõrzés elvégzéséhez szükséges hozzájárulásról,
– a rendészeti szakvizsga elvégzésérõl, illetve a rendészeti vezetõvé képzõ és rendészeti mestervezetõvé képzõ
tanfolyamok elõírt határidõre történõ elvégzésérõl szóló
nyilatkozatot,
– foglalkozás-egészségügyi vizsgálat (fizikai, pszichológiai) eredményét.
Illetmény és egyéb juttatások megállapítása: a többször
módosított 1996. évi XLIII. tv. (Hszt.) és végrehajtási rendeletei alapján történik.
A munkakör a pályázat elnyerése esetén 2008. július
1-jétõl tölthetõ be.
A kinevezés határozatlan idõre szól.
Szolgálati hely: Ajka, Liliom u. 10/B.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenést (2008. február 20.) követõ
30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. május 31.
A pályázatot Schwartz Béla polgármesterhez lehet benyújtani nyomtatott és elektronikus formában [8400 Ajka,
Szabadság tér 12., e-mail: szemelyzeti@polghiv.ajkanet.hu, tel.: 06 (88) 521-101].

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
a Polgármesteri Hivatalban
idegenforgalmi adóügyi elõadó munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében az I/16. feladatkörnél elõírt végzettség (középiskolai
végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; középiskolai végzettség és
az OKJ szerint: gazdasági elemzõ és szakstatisztikai ügyintézõ, banki ügyintézõ, számítógép-kezelõi és számítástechnikai szoftverüzemeltetõi szakképesítés).
Az idegenforgalmi adóügyi elõadó elsõdleges feladata
az idegenforgalmi adó mûködtetése, adminisztrációjának
teljes kezelése, illetve kiemelt figyelmet kell fordítani a
helyszíni ellenõrzésekre.
A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

2008/10. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

Bérezés és juttatások a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény, a köztisztviselõk juttatásairól és támogatásáról szóló 23/2002. (XII. 16.) sz. önkormányzati rendelet és a Polgármesteri Hivatal Ügyrendje és
Közszolgálati szabályzata alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettségeket tanúsító okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívás Hivatalos Értesítõben való megjelenésétõl számított
30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 15. nap.
A munkakör a döntést követõen azonnal betölthetõ, de
6 havi próbaidõ letöltése mellett.
A pályázat benyújtásának helye: Alsónémedi Polgármesteri Hivatal, 2351 Alsónémedi, Fõ út 58.
A pályázattal kapcsolatban további információ Rozgonyi Erik jegyzõtõl kérhetõ a (29) 337-101-es telefonszámon vagy a jegyzo@alsonemedi.hu címen.

Bakonszeg Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzseri szakképesítés,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat (a gyakorlati idõt a képviselõ-testület elengedheti),
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga (a képviselõ-testület közigazgatási szakvizsgával nem rendelkezõ pályázót is kinevezhet, feltéve, hogy a kinevezéstõl számított
1 éven belül a jogi vagy a közigazgatási szakvizsgát vagy a
szakvizsga alól az OKV elnöksége által teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítést megszerzi).
A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– rövid szakmai elképzelést a polgármesteri hivatal vezetésével kapcsolatban,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
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A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. február 20.) számított
30. nap 16 óra.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 30. nap.
A pályázatokat a képviselõ-testület a pályázók személyes meghallgatását követõen bírálja el.
Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A kinevezés határozatlan idõre szól.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. vonatkozó rendelkezései szerint.
A pályázatokat Ott Jenõ polgármesterhez kell eljuttatni
„Jegyzõi pályázat” megjelöléssel, cím: 4164 Bakonszeg,
Hunyadi u. 24. Telefon: 06 (54) 469-409.

Diósd Község Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
informatikus munkakörre
Feltételek:
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II/6. pont I. szerinti felsõfokú (fõiskolai/egyetemi) képesítés,
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet.
Elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga,
– közigazgatási szakvizsga.
Ellátandó feladatok:
– számítógépes, informatikai feladatok,
– Diósd Község Önkormányzat hivatalos honlapjának
szerkesztése,
– Diósd e-önkormányzat 2009. január 1-jével történõ
bevezetésének elõkészítése a minõségirányítási rendszernek megfelelõen.
Az illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint Diósd
Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/2005.
(X. 21.) számú önkormányzati rendelete szerint kerülnek
megállapításra.
A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben
való közzétételtõl (2008. február 20.) számított 30. nap.
A pályázatokról a kinevezési jogkör gyakorlója a benyújtásra elõírt határidõt követõ 30 napon belül dönt.
A pályázat eredményérõl a pályázókat legkésõbb a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül értesítjük.
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Az álláshely a pályázatok elbírálását követõen azonnal
betölthetõ, a kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap
próbaidõ-kikötéssel.
A szakmai önéletrajzhoz kérjük csatolni az iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát, valamint 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A jelentkezések leadási címe: 2049 Diósd, Szent István
tér 1. E-mail címünk: onkormanyzat@diosd.hu. A pályázaton kérjük feltüntetni: „Informatikusi pályázat”.

A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyûlése
pályázatot hirdet
megyei aljegyzõ munkakör betöltésére
Az állás betölthetõ a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 36. § (1) bekezdése,
valamint a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 8. § (3) bekezdése
alapján.
Az aljegyzõ által ellátandó feladatok: az Ötv. 36. §-ában
foglaltak szerint.
Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles közgazdász képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
– közigazgatási szervnél szerzett legalább 2 évi közigazgatási gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az OKV elnöksége által a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a Ktv. 21. §-a szerinti összeférhetetlenség hiánya,
– kinevezés esetén a Ktv. 22/A. §-a alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– a pályázat benyújtásához képest 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a képesítést tanúsító okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– az összeférhetetlenség hiányával kapcsolatos nyilatkozatot, valamint
– a pályázó személyes adatai kezelésére vonatkozó nyilatkozatát.
Az illetmény megállapítására a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szabályai, valamint a
Fejér Megyei Önkormányzat Hivatalában foglalkoztatott
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köztisztviselõk illetményérõl és egyéb juttatásairól szóló
15/2003. (IV. 24.) K.r. számú rendelet alapján kerül sor.
Az aljegyzõi munkakör – határozatlan idõtartamra szóló
kinevezéssel – a közgyûlés döntését követõen tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. február 20.) számított 90. nap.
A pályázatokat dr. Varjú Mihály fõjegyzõ részére kell
benyújtani. Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.
A pályázat elbírálására a pályázati határidõ lejártát követõ testületi ülésen kerül sor.

Kisköre Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
aljegyzõi állás betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell:
– pályázati kérelmet,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok vagy azok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázónak a munkakör betöltésével kapcsolatos
szakmai elképzeléseit.
Elõnyben részesülhet a jogi végzettségû, közbeszerzési
eljárásban gyakorlatot szerzett pályázó.
Bérezés és kinevezés: a köztisztviselõk jogállását szabályozó törvény (1992. évi XXIII. tv.) elõírásai szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. február 20.) számított 30 napon belül.
A pályázatot személyesen vagy postai úton, Kisköre
Város Polgármesteri Hivatalában lehet benyújtani: Szén
József polgármesternél vagy Oláh Jánosné jegyzõnél.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 60 napon belül.
Az állás kedvezõ elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

2008/10. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

Lengyeltóti Város Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
körjegyzõi feladatot ellátó
városi jegyzõi állás betöltésére
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselõ-testületének Hivatalánál a városi jegyzõi álláshely betöltésére, valamint Gyugy, Hács, Kisberény községek vonatkozásában
a körjegyzõi feladatellátásra a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben, valamint a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglaltak alapján kerül sor.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, vezetõi, szakmai elképzeléseit,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
Lengyeltóti Város Önkormányzatának juttatásokról szóló
l7/2001. (XII. 20.) számú rendelete alapján történik.
Az önkormányzat a pályázó részére szolgálati lakást
biztosít.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. február 20.) számított 30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtására meghatározott határidõt követõ elsõ képviselõ-testületi ülés. A döntést bizottság készíti elõ.
A pályázatokat zárt borítékban Lengyeltóti város polgármesteréhez – „Pályázat jegyzõi állásra” megjelöléssel –
kell benyújtani. Cím: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Telefon: (85) 330-873.
A kinevezés – 3 hónap próbaidõ kikötésével – határozatlan idõre szól. A munkakör a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
Az elbírálás módja: a pályázatokat a képviselõ-testület
bírálja el. A pályázat elbírálását követõ 8 napon belül a pályázatok egyidejû visszaküldésével minden pályázó írásbeli értesítést kap.
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Pilis Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot hirdet
általános (belügyi) igazgatási ügyintézõi állás
betöltésére
A kinevezés határozatlan idõre vonatkozik.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– végzettség:
= I. besorolási osztályban: jogász szakképzettség és
anyakönyv-vezetõi szakvizsga, fõiskolai szintû
igazgatásszervezõ szakképzettség és anyakönyvvezetõi szakvizsga,
= II. besorolási osztályban: középiskolai végzettség
és anyakönyv-vezetõi vizsga.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– a közigazgatásban töltött gyakorlat,
– azonos munkakörben szerzett gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga.
A pályázathoz csatolni kell:
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
Ellátandó feladatkör: általános (belügyi) igazgatási,
nyilvántartás-vezetési, ebnyilvántartás-vezetési, valamint
anyakönyv-vezetõi feladatok ellátása.
Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvényben, Pilis Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és mûködési szabályzatában, valamint az
Egységes közszolgálati szabályzatban foglaltak, és megegyezés szerint.
A munkáltató eredményes pályázat esetén a kinevezéskor 6 hónapos próbaidõt köt ki.
A pályázatok benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl (2008. február 20.) számított
30. nap.
A pályázatot zárt borítékban Pilis Város Önkormányzatának jegyzõjéhez kell benyújtani. Cím: 2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 47. Telefon: (29) 498-143. A borítékra kérjük
ráírni: „Pályázat általános (belügyi) igazgatási ügyintézõi
munkakör betöltésére”.
A pályázat elbírálása a benyújtási határidõ lejártát követõ 15 napon belül történik.
Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
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A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: dr. Csiki
Gábor jegyzõnél a (29) 696-323-as vagy a (29) 496-826-os
telefonszámon.

Tiszaalpár Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére
Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állami 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,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, eddigi munkaköreinek, tevékenységének leírását,
– jelenlegi munkakörét, beosztását,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– igazgatásszervezõi vagy állami és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés, valamint jogi vagy közigazgatási szakvizsga letételét igazoló okiratok másolatát,
– a jegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai,
vezetési elképzeléseket.
A kinevezés határozatlan idõre szól.
A képviselõ-testület a kinevezésben a közszolgálati jogviszony létesítésekor 6 hónapig terjedõ próbaidõt köt ki.
Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló, módosított 1992. évi XXIII. tv. elõírásai szerint.
A lakás megoldható.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl (2008. február 20.) számított
30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra elõírt
határidõt követõ következõ képviselõ-testületi ülés.
A kinevezés a közös háztartásban élõ házastársra – illetve élettársra – és gyermekeire is kiterjedõ vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen, megegyezés
szerint.
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A képviselõ-testület jogosult a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani.
A pályázatot Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat
polgármesteréhez kell benyújtani. Cím: 6066 Tiszaalpár,
Árpád tér 1. A borítékon kérjük feltüntetni: „Jegyzõi pályázat”.

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása
pályázatot hirdet
jelzõrendszeres házi segítségnyújtás feladat
ellátásának biztosítására
Az állás betölthetõ: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65. §-ában
meghatározottak alapján.
A jelzõrendszeres házi segítségnyújtással szemben támasztott szakmai és egyéb elvárások, amelyekre a pályázatnak részleteiben ki kell terjedni, illetve amelyekre vonatkozólag a pályázónak nyilatkoznia kell:
– Legalább 56 fõhöz garantálja a pályázó a jelzõkészülék kihelyezését, de a rendszer igény szerint folyamatosan
bõvíthetõ legyen.
– A mûszaki berendezések feleljenek meg a jogszabályi elõírásoknak (kétoldalú beszédkapcsolat, vízhatlan,
ütésálló-gomb, hardver -és szoftvereszközök stb.).
– Folyamatos fejlesztés történjen, hogy a mûszaki színvonal ne csökkenjen, és függetlenné váljon a rendszer telefontól és hálózatoktól.
– 24 órás diszpécserszolgálat (megfelelõ szakemberekkel) biztosítása.
– Kivonuláshoz használható gépjármû és gépkocsivezetõ biztosítása.
– Szükség esetén szakképzett gondozó (pl. 7–15 óráig)
beoszthatósága.
– 30 percen belül a jelzés helyszínére tudjon érni a gondozó.
– A mûködtetés költségei (alap + térségi normatíva) a
központi források keretein belül maradjanak úgy, hogy
ezen költségeken belül a szakmai koordináció biztosításához szükséges anyagi eszközök rendelkezésre állása is
megoldható legyen.
Fentieken túl a pályázatnak tartalmaznia kell:
– A pályázó nevét, elérhetõségét.
– A tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek,
egyéb dokumentumok másolatát.
– A pályázó képviselõje képviseleti jogosultságát igazoló dokumentumok másolatát.
– Referenciát.
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A pályázat benyújtásának helye, módja, határideje:
A pályázatokat zárt borítékban
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– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat.

2008. március 14. napjáig
lehet benyújtani Várpalota Kistérség Többcélú Társulása
nevére, annak székhelyén: Várpalota Város Polgármesteri
Hivatalában (8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.). A borítékra rá kell írni: „Pályázat jelzõrendszeres házi segítségnyújtás ellátására”.
A pályázat elbírálásának módja, határideje:
A határidõben beérkezõ pályázatokat eseti bírálóbizottság elõzetesen megvizsgálja, elõminõsíti, ezt követõen a
soron következõ Társulási Tanács ülésén a Társulási Tanács határozattal dönt az azokban megfogalmazott ajánlat
elfogadásáról, elutasításáról, vagy a pályázó hiánypótlásra
való felhívásáról.
A pályázat eredményérõl való tájékoztatás módja:
A Társulási Tanács a döntésérõl a pályázót a vonatkozó
határozat megküldésével értesíti.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat,
– legalább 3 éves jegyzõi vagy aljegyzõi gyakorlat,
– idegennyelv-tudás,
– helyismeret,
– egyetemi végzettség,
– számítógép-felhasználói ismeretek,
– személygépkocsi-vezetõi engedély.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a jegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai,
vezetési elképzeléseket,
– a végzettségeket tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõ személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek.

Egyéb:
A feltételeknek megfelelõ, alkalmas pályázóval a szerzõdés megkötésének legkorábbi idõpontja: 2008. augusztus 1. napja, és a szerzõdés elsõ alkalommal maximum
1 évre köthetõ meg. A teljesítés folyamán Felek a szerzõdés teljesítését felülvizsgálják, és a szerzõdés lejárta elõtt
annak együttes módosításával döntenek a szolgáltatás további megrendelése és nyújtása tárgyában.

A kinevezés határozatlan idõre szól. A képviselõ-testület 6 hónap próbaidõt köt ki. A kinevezés és az illetmény
megállapítása az 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) és az önkormányzat vonatkozó, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselõi közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirõl
szóló 15/2003. (XII. 23.) helyi rendelete szerint történik.
Az önkormányzat szolgálati lakást nem tud biztosítani.

Bõvebb információ dr. Döbörhegyi Csilla Edit munkaszervezet-vezetõtõl kérhetõ a 06 (88) 592-660/166-os telefonszámon.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati hirdetménynek a Belügyi Közlönyben való megjelenésétõl
(2008. február 20.) számított 30. nap.
A pályázat elbírálója: Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõ lejártát követõ 15 napon belül.

Veresegyház Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
jegyzõi munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemi, igazgatásszervezõi,
vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az Országos
Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljes
körû közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,

Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, „Jegyzõi
pályázat” megjelöléssel Veresegyház Város Önkormányzat polgármesterének címezve kell benyújtani az alábbi
címre: 2112 Veresegyház, Fõ út 106.
További információ: Pásztor Béla polgármester, telefon: (28) 588-601.
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Szervezeti hírek
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
ALAPÍTÓ OKIRATA
A Széchenyi István Egyetem
alapító okirata
2007. október
A Széchenyi István Egyetem (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.
A felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 2001. évi XCI. törvény rendelkezései
alapján 2002. január 1-jei hatállyal létrehozott intézmény
jogelõdje a Széchenyi István Fõiskola, mely a Közlekedési
és Távközlési Mûszaki Fõiskola létesítésérõl szóló 1968.
évi 16. számú tvr.-rel és a gyõri Közlekedési és Távközlési
Mûszaki Fõiskola képzési idejérõl szóló 1018/1968.
(VI. 4.) Korm. számú határozattal jött létre, Közlekedési és
Távközlési Mûszaki Fõiskola néven. 1986-tól viselte
Széchenyi István nevét, a Magyar Népköztársaság felsõoktatási intézményeirõl szóló 1986. évi 13. sz. tvr. alapján.
A fõiskolákról szóló 1048/1990. (III. 21.) MT határozat értelmében elnevezése Széchenyi István Mûszaki Fõiskola
lett, majd az intézmény az Ftv. hatálybalépését követõen a
Széchenyi István Fõiskola elnevezést viselte.
1. Az intézmény hivatalos neve: Széchenyi István
Egyetem.
Rövidített megnevezése: SZE.
Angol nyelvû megnevezése: Széchenyi István University.
2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése.
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.
4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 9026 Gyõr, Egyetem tér 1.
4.2. telephelye: nincs az intézménynek.
4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének helye:
– 2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 38.,
– 9970 Szentgotthárd, Honvéd u. 10.

2008/10. szám

5. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési
szerv.
6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ
szakfeladat száma
szakág: 803000
jellemzõ szakfeladat: 803218
7. Az intézményhez részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv nem tartozik.
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 és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában.
– 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.
– A nemzeti és az egyetemes kultúra és a mûvészetek
közvetítésével, mûvelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek átadásával, 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.
– 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 közalkalmazottakkal kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok szerint.
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– 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,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, online kiadás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
92.31 alkotó- és elõadó-mûvészet,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül.
8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az intézmény képzést folytat, illetve folytathat
képzési terület:
– gazdaságtudományok,
– informatika,
– jogi és igazgatási,
– mûszaki,
– mûvészet,
– orvos- és egészségtudományi,
– társadalomtudományi;
alapképzés:
székhelyen, telephelyen: gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási, mûszaki, mûvészet, orvos- és
egészségtudományi, társadalomtudományi;
mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási, mûszaki, pedagógusképzés.
8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben
az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat
székhelyen, telephelyen:
– egészségügy,
– gépészet,
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
– közgazdaság,
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– ügyvitel,
– vendéglátás-idegenforgalom;
székhelyen kívül:
– gépészet (2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 38.;
9970 Szentgotthárd, Honvéd u. 10.).
8.1.3. Tudományterület, mûvészeti ágak, amelyen doktori képzés, doktori fokozat odaítélés folyik:
– mûszaki tudományok,
– társadalomtudományok.
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, termékelõállítás 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 tudományágakban kutatás és
fejlesztés, tudományszervezés, szaktanácsadási és egyéb
tevékenység;
– közmûvelõdési feladatok;
– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak
hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások, nyomdaipari termékek gyártása, munkahelyi vendéglátás, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények, oktatást
szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek
bérbeadása);
– nyelvvizsgáztatási tevékenység.
Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök
szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:
kiegészítõ tevékenységek:
80.42 máshova nem sorolt felnõtt-, egyéb oktatás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.52 múzeumi tevékenység, kulturális örökség
védelme,
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74.84 máshova nem sorolt, egyéb gazdasági
tevékenységet segítõ szolgáltatás,
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
55.23 egyéb szálláshely-szolgáltatás.
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:
74.20 mérnöki tevékenység, tanácsadás,
74.30 mûszaki vizsgálat, elemzés,
74.13 piac- és közvélemény-kutatás,
74.14 üzletviteli tanácsadás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
74.85 titkári, fordítói tevékenység.
9. Az intézmény tagolásának elvei (az 1. számú mellékletnek megfelelõen):
9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási
szervezeti egységként karok, intézetek, tanszékek, doktori
iskolák, valamint tudományos kutatási és fejlesztési központok mûködnek.
A karok és intézetek egy vagy több szakmailag összetartozó, a 8.1.1. pont szerinti képzési területeken, képzési
szinteken folyó képzés feladatainak ellátását szervezik.
9.2. Az intézményben felnõttképzési, informatikai, kollégiumi, könyvtári, és sportfeladatot ellátó szolgáltató
szervezeti egységek mûködnek.
9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához
funkcionális szervezeti egységként adminisztratív irányítási, valamint gazdasági és mûszaki feladatokat ellátó gaz-
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dasági és mûszaki fõigazgatóságot, igazgatási szervezeti
egységként rektori hivatalt, belsõ ellenõrzési szervezeti
egységként belsõ ellenõrzést 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.
10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok,
melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött, 370688/2004/0123.
számú vagyonkezelési szerzõdéssel, a 2. sz. melléklet
szerint.
10.2. Az intézmény tulajdonában nincsenek ingatlanok.
10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme: 3. számú melléklet szerint.
11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 12 800 fõ, amely számított hallgatói létszámként 9518 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.
13. Az alapító okirat a 4756-1/2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.
Budapest, 2007. október 31.
(29022-14/2007.)
Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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2. számú melléklet

A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak
Ingatlan címe

Gyõr, Egyetem tér 1.
Gyõr, Körtöltés u. 7.
Gyõr, Körtöltés u. 7.
Gyõr, Körtöltés u. 7.
Gyõr, Körtöltés u. 7.
Gyõr, Körtöltés u. 7.
Gyõr, Hédervári u. 39/A
Gyõr, Hédervári u. 37.
Gyõr, Áldozat u. 22.
Gyõr, Vásárhelyi P. u. 60.
Gyõr, Áldozat u. 37.
Gyõr, Áldozat u. 37.
Gyõr, Szent I. u. 26–28.
Balatonalmádi, Déryné u. 7.
Gyõr, Mészáros L. u. 20.
Gyõr, Mészáros L. u. 20.
Gyõr, Budai u. 12.
Gyõr, Vásárhelyi P. u. 58.
Gyõr, Áldozat u. 6/B
Gyõr, Áldozat u. 28.
Gyõr, Áldozat u. 6/B

Helyrajzi szám

Terület (ha)

Vagyonkezelési
hányad

10616/2
11690
11687
11799
11692
11691
10623
10622
10657/2
10668
10621/2
10621/1
2583/1
3547
4651/1
4651/3
6385/6
10669
10722
10665/1
10721

9,1307
0,8110
0,0385
0,3119
0,0777
3,1763
0,0888
0,1276
0,1848
0,2742
0,0540
0,1353
0,8156
0,0709
0,0904
0,3083
0,0732
0,1867
0,1182
0,2225
0,7578

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
32/77
1/1
1/1
1/3
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

3. számú melléklet
Az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme
Gyõr, Kossuth L. u. 5. szám alatti, 7870/2/A helyrajzi számú,
Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzati tulajdonú ingatlan 1000,76 m2-re, határozatlan idejû ingyenes használati jog.
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II. FÕRÉSZ: Hivatali igazgatás
AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI
Összefoglaló
a Munkaerõpiaci Alap mûködésének ellenõrzésérõl (0750)
Az Állami Számvevõszék a közelmúltban befejezte a Munkaerõpiaci Alap (MPA, Alap) mûködésének átfogó ellenõrzését, amelynek fontosabb megállapításairól, javaslatairól az alábbiakban tájékoztatom:
A munkanélküliséget megelõzõ, kezelõ, következményeit enyhítõ aktív eszközöket (képzések, foglalkoztatási támogatások) és passzív ellátásokat (járadék és segély) 1996 óta a Munkaerõpiaci Alap finanszírozza, amelyhez a munkaerõpiac szereplõinek befizetései (járulékai és hozzájárulásai) teremtenek forrást. Az Állami Számvevõszék jelenlegi ellenõrzésében célul tûzte ki annak értékelését, hogy az MPA mûködésének jogszabályi, költségvetési háttere, valamint az
Alap felhasználásának irányítási feltételei elõsegítették-e az Alap feladatainak eredményes ellátását. Ellenõrzésünk a
2004–2006 közötti idõszakot fogta át.
Az ellenõrzés alá vont idõszakban a munkanélküliség kedvezõtlenül alakult, szintje magas volt (a KSH 2004-ben
6,1%, 2006 elején 7,8% és 2007. május–júliusban 7%-os rátát mért), a strukturális egyenlõtlenségek (pl. a területi, korés végzettség szerinti különbségek) tartóssá váltak. A kormányzat a munkaképes korúak aktivitásának, foglalkoztatásának növelésére elsõsorban a szakmai szabályozást módosító intézkedéseket hozott. A jogszabályi változások azonban
csak részben fejtették ki a várt hatást. A munkanélküliek aktivitását fokozta, hogy 2005 novemberétõl az ellátórendszerben való nyilvántartás, 2007-tõl a passzív ellátás feltételeként kötelezõ volt állást keresniük, ugyanakkor ez a követelmény éppen a magas munkanélküliséggel sújtott térségekben nehezen volt teljesíthetõ. Az ellátásoknak a folyósítás
alatti kétszeri csökkentése elsõsorban a magasabb keresetûeket ösztönözte a mihamarabbi elhelyezkedésre.
A bér- és járulékkedvezmények bõvülõ, egyben új módon (alanyi jogon) történõ igénybevételének 2005-tõl megnyílt
lehetõségei hozzájárultak a hátrányos helyzetûek (pl. 50 év felettiek, pályakezdõk) foglalkoztatásának növeléséhez,
ugyanakkor az új jogszabályokkal a tartalmukban egymást átfedõ támogatások (pl. különbözõ járulékkedvezmények)
köre bõvült, a támogatási rendszer nehezen volt átlátható. Az igénybevevõknek a támogatások közötti eligazodását
2007-tõl segítette, hogy egyszerûsítették az Alapot meghatározó alaptörvényben, a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben (Flt.-ben) szabályozott eszközöket.
Az Alap mûködését ellentmondásosan befolyásolták a befizetési kötelezettségeket megállapító elõírások és a kiadásokat meghatározó költségvetési törvények. A kötelezettségek emelése (pl. a járulékalap minimumának elõírása, a munkavállalói járulék mértékének emelése) pótlólagos forrásokat biztosított a foglalkoztatáspolitikai eszközök fokozott alkalmazásához, a többletforrásokból azonban az Alapot terhelõ, szociális és egyéb célú költségvetési befizetéseket is emelték, a szakmai kiadások részaránya nem emelkedett.

Az Alap bevételei 2004. és 2006. között 28,9%-kal 311,5 Mrd Ft-ra, kiadásai 18,4%-kal 289,5 Mrd Ft-ra nõttek. A kiadások szerkezete 2004. és 2006. között kis mértékben, hosszabb idõszakot tekintve jelentõsen módosult. A kiadások
növekvõ részét (1999-ben 7%-át, 2004-ben 31%-át és 2006-ban 33%-át) alaprészeken kívüli tételekre fordították. Az aktív eszközök kiadásokon belüli aránya az új, a foglalkoztatási és a rehabilitációs alaprészen kívüli tételekkel (pl. EU-s
társfinanszírozás) az 1999. évi 28%-ról 2004–2006-ban 41–42%-ra emelkedett. A passzív kiadások részaránya 57%-ról
mintegy egyharmadra (2004-ben 34%-ra, 2006-ban 32%-ra) süllyedt.
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A foglalkoztatási alaprész felhasználása három év során (147,7 Mrd Ft) mintegy 630 ezer fõt érintett. A foglalkoztatási célokra is tekintettel, a központi keret felhasználásánál 27%-ról 46%-ra emelkedett a munkahelyteremtõ és munkahelymegõrzõ programok támogatásának aránya. A decentralizált keret mintegy 80%-ából a helyi igények alapján a munkaügyi központok ugyanazon néhány eszközt (pl. közhasznú foglalkoztatást, képzést, pályakezdõk támogatását és bértámogatást) alkalmazták. A foglalkoztatásra hosszabb távon ható aktív eszközökre, a munkaerõ-piaci képzésekre és a
munkahelyteremtõ beruházásokra az alaprész 31%-át fordították. A képzési alaprészbõl fedezett támogatások, a képzések és a munkaerõpiac igényei közötti összhang kialakításához szükséges, a képzés és a gazdaság igényeinek változására
vonatkozó információk nem álltak rendelkezésre.
A munkaügyi szervezet a változó mûködési feltételek mellett több intézkedést hozott a feladatok cél szerinti, hatékonyabb ellátására. A regionális intézményi rendszert és mûködését meghatározó, nem teljesen kiérlelt jogszabályokat az
új regionális munkaügyi központok tapasztalatai alapján módosították. A 2007. január 1-jétõl létrehozott intézményi
struktúrát áprilistól egyszerûsítették, az ún. regionális kirendeltségeket megszüntették. A munkaügyi központok megyei
hálózatának régiós átszervezésénél, a központilag elrendelt létszámcsökkentés végrehajtásánál a kirendeltségek leterheltségében feltárt különbségeket figyelembe vették. 2007-ben sem támogatta valamennyi eszköz mûködtetését megfelelõ informatikai rendszer, és a mûködés informatikai kockázatai sem csökkentek.
Az Alap ellenõrzési rendszerét kialakították, a támogatások odaítélését és az igénybevétel jogszerûségét ellenõrzõ belsõ ellenõrzés, illetve munkaerõ-piaci ellenõrzés korábban is szûkös kapacitása csökkent, a 2007. évi létszám a
2004. évinek mintegy háromnegyede.
A helyszíni ellenõrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoltuk a Kormánynak, hogy kezdeményezze az
Flt.-nek a támogatási rendszer áttekinthetõségét javító kiegészítését. A szakképzõ iskoláknál jogtalanul felhasznált fejlesztési támogatások visszaköveteléséhez vizsgálja meg az ellenõrzést végzõ szervezet hatósági jogkörrel felruházását.
Az ellátások és támogatások megítéléséhez, nyomon követéséhez, eredményességük értékeléséhez biztosítsa a munkaerõ-piaci szervezet hozzáférését a munkaügyi nyilvántartások (pl. az Egységes Magyar Munkaügyi Adatbázis) adataihoz. A pénzügyminiszternek javaslatot tettünk a csekély összegû támogatásokat (is) tartalmazó nyilvántartás (Országos
Támogatási Monitoring Rendszer, OTMR) kiegészítésére, az MPA vonatkozó támogatásaival. A foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszternek intézkedéseket javasoltunk az Alap mûködésében megállapított informatikai biztonsági
kockázatok csökkentésére, a pénzügyi nyilvántartásokat teljes körû tartalmazó informatikai rendszer bevezetésére, az
OTMR adatszolgáltatás elektronikus teljesíthetõségére.
Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.
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A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint
az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség közleményei
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium
közleménye
munkahelyteremtõ beruházások támogatására
(kódjel: MPA-2008-1)
és a magas hozzáadott értékû tevékenységek
munkahelyteremtõ beruházásainak támogatására
(kódjel: MPA-2008-2)
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázatot hirdet munkahelyteremtõ beruházások támogatására (kódjel:
MPA-2008-1) és a magas hozzáadott értékû tevékenységek
munkahelyteremtõ beruházásainak támogatására (kódjel:
MPA-2008-2). A pályázatokat 2008. február 18-tól 2008.
április 4-ig – pályázati dokumentációkban meghatározott
feltételekkel – a beruházásban érintett telephely szerint illetékes regionális munkaügyi központokhoz lehet benyújtani.
A támogatások részletes feltételeit, a pályázatok elkészítésének és benyújtásának módját, a kitöltendõ adatlapokat,
a csatolandó dokumentumok listáját a pályázati dokumentációk tartalmazzák, amelyek 2008. február 15-tõl letölthetõk a minisztérium www.szmm.gov.hu honlapjáról, vagy a
pályázatokat kezelõ regionális munkaügyi központokban,
valamint kirendeltségeiken – a kistérségi és településlisták
kivételével – nyomtatott formában 2008. február 19-tõl átvehetõk.

Pf. 224) a 2001. évi CI. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartásba vételi kötelezettség elmulasztása miatt
524 000 Ft, azaz ötszázhuszonnégyezer forint
bírság megfizetésére kötelezem, és a jogellenes tevékenység észlelésétõl számított két évig eltiltom a felnõttképzési
tevékenységtõl.
A 2001. évi CI. törvény 10. § (3) bekezdés alapján a jogellenes tevékenység észlelésétõl számított két évig nyilvántartásra vonatkozó kérelmet nem nyújthat be.
A bírság összegét a határozat jogerõre emelkedésétõl
számított 15 napon belül a Magyar Államkincstár által vezetett az MPA lebonyolítási számlájára (száma:
10032000-01710001-70000007) kell befizetni.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon
belül a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalnak (1089 Budapest, Kálvária tér 7.) címzett, de a Közép-magyarországi
Regionális Munkaügyi Központhoz benyújtott 20 800 Ft
értékû illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel élhet.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 138. § (1) bekezdése alapján:
„A kötelezett késedelmi pótlékot köteles fizetni, ha
a) pénzfizetési kötelezettségének határidõben nem tesz
eleget, kivéve, ha törvény másképp nem rendelkezik,

Közlemény
a felnõttképzési tevékenységtõl való eltiltást elrendelõ
határozatról

(3) A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után
a felszámítás idõpontjában érvényes jegybanki alapkamat
kétszeresének 365-öd része.”

Felhívom a figyelmét, hogy a bírságot megállapító határozat elleni fellebbezés a kötelezettség teljesítése, valamint
A szociális és munkaügyi miniszter 23/2007. (MüK. 9.)
a hatósági ellenõrzés tûrése alól nem mentesít.
SZMM utasítása alapján az állami foglalkoztatási szerv az
alábbi intézményt tiltotta el a felnõttképzési tevékenység
gyakorlásától.
INDOKOLÁS
A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Munkaerõpiaci Ellenõrzési osztálya 2007. október
A KRANDI Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t (1061 Bu- 19-én ellenõrzést folytatott le, a felnõttképzési tevékenysédapest, Király u. 14. I/5.) (értesítési cím: 1656 Budapest, get végzõ KRANDI Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-nél.
HATÁROZAT
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Az ellenõrzés során megállapítást nyert, hogy a KRANDI
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. felnõttképzési tevékenységet folyamatosan, jelenleg is végez.
A KRANDI Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. a 2001. évi
CI. törvény 8. § (1) bekezdésében elõírt nyilvántartásba
vételi kötelezettségét elmulasztotta.
A felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény 8. § (1) bekezdése szerint:
A 3. § (1) bekezdés b) pontjában felsorolt jogalanyok kizárólag akkor jogosultak felnõttképzési tevékenység és a
felnõttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás megkezdésére, ha azok a felnõttképzést folytató intézmények
nyilvántartásában szerepelnek.
A KRANDI Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ennek a
kötelezettségének nem tett eleget, a felnõttképzési tevé-
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kenységet nyilvántartásba vétel nélkül végezte, ezért a
rendelkezõ részben foglaltak szerint határoztam.
A bírság kiszabására vonatkozó szabályokat az 1/2005.
(I. 19.) FMM rendelet írja elõ.
Az illeték mértékét az Illetékekrõl szóló 1990. évi
XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján határoztam meg.
A munkaügyi központ jelen határozatát az 1/2005. (I. 19.)
FMM rendelet 2. § (1) bekezdéseinek jogszabályi rendelkezése által biztosított illetékességében eljárva hozta meg.
A fellebbezéshez való jogot a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98. § (1) bekezdés és a 99. § (1) bekezdés
alapján biztosítottam.
Vass István s. k.,
fõigazgató
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A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közleményei
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Környezetgazdasági fõosztálya
útmutatója
a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási
kötelezettségek teljesítéséhez
A hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrõl szóló 164/2003. (X. 18.) Korm.
rendelet alapján kell teljesíteni (a továbbiakban: Rendelet).
A Rendelet megjelenését követõen az érintettek sok kérdéssel fordultak a minisztériumhoz. Ezek rávilágítottak arra az általános problémára, hogy a végrehajtás során nem
elegendõ a Rendelet megismerése, hanem a hulladékgazdálkodás más jogszabályainak, különösen a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvénynek (a továbbiakban Hgt.) az ismerete is szükséges. Számos fogalom,
illetve meghatározás más-más jogszabályban található,
ami szintén megnehezíti a kötelezettek dolgát. A felmerült
kérdések, valamint a Rendelet módosítása alapján vált
szükségessé a Kitöltési Útmutató újabb változatának megjelentetése. A végrehajtás megkönnyítését szolgáló gyakorlati példák is az Útmutató 1. számú mellékletében találhatók. Az ott felsorolt példák a gyakorlati életben kizárólag a konkrét körülmények pontos ismeretének figyelembevételével alkalmazhatóak, a gondolatébresztõ
kérdésfeltevés nem teszi lehetõvé egyedi ügy elbírálását.
A Rendelet 8. § (3) bekezdése szerint az adatszolgáltatás
teljesítésére vonatkozó útmutatót a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium közleményben teszi közzé, az útmutató a jogszabállyal együtt kezelendõ.
Az adatszolgáltatás naptári évente, veszélyes hulladék
– kezelésre történõ – átvétele esetében naptári negyedévente kötelezõ. Ennek megfelelõen az adatlapok beküldési határidõi a következõk:
– keletkezett hulladékokról a tárgyévet (a bejelentés vonatkozási évét) követõ év március 1.,
– veszélyes hulladék kezelésre (begyûjtés, elõkezelés,
hasznosítás, ártalmatlanítás) történõ átvétele esetén a
tárgynegyedévet követõ 8. munkanap,
– nem veszélyes hulladék kezelésre történõ átvétele
esetén a tárgyévet követõ év március 1.
Az adatszolgáltatást a következõ lépések szerint kell
végrehajtani:
– a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges
adatok egyszeri bejelentése, környezetvédelmi ügyfél jel
(KÜJ) és környezetvédelmi területi jel (KTJ) igénylése a
környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.)

Korm. rendelet (a továbbiakban 78/2007. Korm. rendelet)
szerint,
– a Rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti, a hulladékkal
kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség keletkezésekor
és megszûnésekor szükséges adatközlés teljesítése (lásd
2. számú melléklet),
– a hulladékokkal kapcsolatos rendszeres adatszolgáltatás végrehajtása, amely a hulladékok keletkezésével, elõkezelésével, begyûjtésével, hasznosításával/ártalmatlanításával, illetõleg elszállításával kapcsolatos bejelentõlapok
kitöltésével és az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség (a továbbiakban környezetvédelmi felügyelõség) számára történõ megküldésével teljesíthetõ.
I. A környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok egyszeri bejelentése
A környezetvédelmi alapnyilvántartásba történõ bejelentés, azaz a környezetvédelmi ügyfél jel (KÜJ) és környezetvédelmi területi jel (KTJ) igénylése a 78/2007.
Korm. rendelet szerint, a rendelethez készült útmutató
segítségével történik. A rendelet és útmutató a http://www.
kvvm.hu/hir oldalon érhetõ el.
II. A hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség keletkezésének és megszûnésének bejelentésére szolgáló adatlap kitöltése
Az adatlap kitöltését a módosított Rendelet 8. § (1) bekezdése írja elõ. Az adatlapot a Rendelet szerint adatszolgáltatásra kötelezett gazdálkodószervezetnek a kötelezettség keletkezésétõl vagy megszûnésétõl számított 60 napon
belül kell kitöltenie, és megküldeni az illetékes környezetvédelmi felügyelõséghez.
Adatszolgáltató adatai
Neve: Az érvényes cégbírósági végzésben megadott és
elfogadott név. Erre a lapra csak az aktuális és KAR-ban is
szereplõ ügyfél megnevezés írható.
KÜJ (környezetvédelmi ügyféljel): Kitöltése kötelezõ
a környezetvédelmi felügyelõség által hivatalosan megküldött értesítés alapján.
KSH törzsszám (statisztikai számjel): A KSH által kiadott, a gazdálkodók, vállalkozók statisztikai rendszerekben történõ azonosítására szolgáló statisztikai szám elsõ
8 jegye.
Egyéni vállalkozók esetén az adószámot kell beírni.
A mezõt üresen kell hagyni, ha az adatszolgáltató (üzemeltetõ) természetes személy vagy külföldi szervezet.
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Cím:
Irányítószám: A cím adatcsoportokban szereplõ adat.
A Magyar Posta településiirányítószám-listája alapján kell
kitölteni. Nem helyettesíthetõ a postafiók irányítószámának megadásával. Külföldi település esetén üresen marad.
Település neve: Az érvényes KSH „Magyarország
helységnévtár”-ban szereplõ név alapján, azzal egyezõ helyesírással kell megadni. Külföldi település esetén a címet
a külföldi irányítószám megadásával kell kezdeni.
Utca, út, tér stb.: A cím adatcsoportokban szereplõ
adat. A közterület hivatalos megnevezése az érvényes cégbírósági végzésnek megfelelõen.
Házszám: A cím adatcsoportokban szereplõ adat. A házszám (numerikus/alfabetikus) + épületjel. Ha a cím nem adható meg, akkor a helyére a helyrajzi számot kell írni.
Telephely adatai
Neve: A telephelyek megkülönböztetésére szolgáló
megnevezés, ami a további környezetvédelmi eljárások
során a hivatalos dokumentumokon is szerepelni fog. Erre
a lapra csak az aktuális és KAR-ban is szereplõ telephely
megnevezés írható.
KTJ (környezetvédelmi területi jel): Kitöltése kötelezõ a környezetvédelmi felügyelõség által hivatalosan megküldött értesítés alapján.
Cím:
Irányítószám: A cím adatcsoportokban szereplõ adat.
A Magyar Posta településiirányítószám-listája alapján kell
kitölteni. Nem helyettesíthetõ a postafiók irányítószámának megadásával.
Település neve: Az érvényes KSH települési listában
szereplõ név alapján, azzal egyezõ helyesírással kell megadni.
Utca, út, tér stb.: A cím adatcsoportokban szereplõ
adat. A közterület hivatalos megnevezése az érvényes cégbírósági bejegyzésnek megfelelõen.
Házszám: A cím adatcsoportokban szereplõ adat.
A házszám (numerikus/alfabetikus) + épületjel.
Adatszolgáltatási kötelezettség
A leírtak alapján a kötelezés keletkezésekor, illetve
megszûnésekor meg kell jelölni annak okát. Az adatszolgáltatási kötelezettség fajtáját: jelölje X-szel, (egyszerre
több is megadható). Kötelezettség keletkezésére vonatkozó adatok közül a rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségi okára utaló rovatot jelölje X-szel. Éves adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn a termelõ és a nem veszélyeshulladék-kezelõ, negyedéves adatszolgáltatási kötelezettség a
veszélyeshulladék-kezelõ esetén.
Az adatszolgáltatási kötelezettség rovatban csak a kötelezettség fajtájának (éves/negyedéves jelentési kötelezettség) szerepeltetését írja elõ jogszabály, az okra vonatkozó
adatok értelemszerû kitöltése azonban nagyban segíti a hatóságok munkáját.
Az okok kitöltésekor a kötelezettség keletkezése esetén
a kezdetre, megszûnés esetén a megszûnésre vonatkozó
adatokat szerepeltessék. A két adat közül csak az egyik
tölthetõ ki.
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Kapcsolattartó személy neve:
Neve: Annak a személynek a neve, aki az adatszolgáltatás idõpontjában felelõs a teljes adatszolgáltatásért.
Beosztása: Annak a személynek a beosztása (a gazdasági társaság által használt módon), aki az adatszolgáltatás
idõpontjában felelõs a teljes adatszolgáltatásért. Nem kötelezõen kitöltendõ mezõ.
Telefonszám: Körzetszám + helyi szám megadásával,
mobilszám esetén a szokott módon (szolgáltató kód + saját
szám, pl. Pannon rendszer esetén +36 20/999–9999).
Faxszám: Körzetszám + helyi szám megadásával. Nem
kötelezõen kitöltendõ mezõ.
E-mail: Szabványos e-mail cím szerint. Nem kötelezõen kitöltendõ mezõ.
A kitöltés dátuma: Azt az idõpontot kell megadni, amikor az adatszolgáltató befejezte a kitöltést, annak ellenõrzését. A hónapok nevét is arab számmal kell írni (pl. 2008.
02. 25.)
Adatlap aláírása: Az adatlapot cégszerûen (bélyegzõvel ellátva) kell aláírni.
III. A HULLADÉKOKKAL KAPCSOLATOS ADATSZOLGÁLTATÁS
1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Egy bejelentési idõszakra vonatkozóan az adatszolgáltató egy telephelyére egy Borítólapot és a hozzá csatolt szükséges számú adatlapokat (bizonylat garnitúra)
nyújtja be.
Amennyiben az adatszolgáltató telephely negyedéves
bejelentésre (is) kötelezett, akkor minden tárgynegyedévben önálló bizonylat garnitúrát (Borítólap, HB és/vagy
HK lapok) kell kitöltenie és a környezetvédelmi felügyelõséghez eljuttatnia. Negyedéves adatszolgáltatások esetén a
Borítólaphoz HB és/vagy HK lapokat lehet csatolni.
Abban az esetben, ha az adatszolgáltató telephelynek
éves adatszolgáltatási kötelezettsége is van (pl. a kezelõ tevékenysége során másodlagos hulladék keletkezett, vagy
nem-veszélyes hulladék kezelést is végez), akkor a tárgyévet követõ évben meghatározott határidõre önálló, a
negyedéves adatszolgáltatástól független bejelentést kell
tennie.
Az adatszolgáltatás kizárólag az elõírt nyomtatványokon, elektronikus úton (interneten) vagy számítógépes
adathordozón teljesíthetõ.
A. Nyomtatvány formában történõ adatszolgáltatás:
A Rendelet által meghatározott nyomtatványok a
www.kvvm.hu/hir oldalon találhatóak, ahonnan letölthetõek és az üres nyomtatványok a szükséges példányszámban kinyomtathatók, másolhatók. A nyomtatott formátumú adatlapokat kézzel vagy írógéppel, olvasható formában kell kitölteni. Lehetõség szerint kérjük, hogy az adatszolgáltatás ezen formáját kerüljék!
A nyomtatványok kitölthetõk az ún. KVADATSZOLG
program segítségével, amely telepíthetõ az adatszolgáltatók számítógépére. A program használata esetén, az adat-
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lapok kitöltésekor a különbözõ mezõkbe írandó kódok listája közvetlenül elérhetõ, és a nyomtatványra nyomtatáskor egy 2-D vonalkód kerül, amely tartalmazza az összes
rögzített adatot. Ez az adatszolgáltatónak azért elõnyös,
mert az adatszolgáltató ellenõrizheti a saját adatait, ugyanakkor a környezetvédelmi felügyelõségeken a vonalkód
beolvasásával gyorsan, és tévedésmentesen kerülnek be az
adatok, nem lép fel rögzítési hiba. A kitöltött adatlapok a
programba épített szempontok alapján beküldés elõtt ellenõrizhetõk, az ellenõrzés eredményeképpen beküldés
elõtt javíthatóak.
A nyomtatványon történõ adatszolgáltatás esetén a bejelentõ lapokat egy példányban kell benyújtani a telephely
szerint illetékes környezetvédelmi felügyelõségnek.
B. Elektronikus adathordozón történõ adatszolgáltatás:
Az elektronikus adathordozón (floppy, CD) történõ
adatszolgáltatás a környezetvédelmi felügyelõség által feldolgozható formában, az elõírt formátumban teljesíthetõ,
amelyhez a minisztérium honlapjáról letölthetõ XML file
formátumot kell alkalmazni (www.kvvm.hu/hir). Az
elektronikus adathordozón benyújtott adatszolgáltatás hitelesítése a Borítólap nyomtatvány formában történõ kitöltésével, aláírásával és az illetékes környezetvédelmi felügyelõségnek az elektronikus adathordozón rögzített adatokkal együtt történõ megküldésével teljesíthetõ. Az adatszolgáltatást egy példányban kell benyújtani.
C. Interneten keresztül történõ adatszolgáltatás:
Az interneten történõ adatszolgáltatás az ún. HIR-ADO
programmal teljesíthetõ, amely szintén a www.kvvm.
hu/hir weboldalon érhetõ el. A program mellett megtalálható annak használati útmutatója, valamint az adatszolgáltatáshoz szükséges kitöltési útmutató. Az adatszolgáltatást
az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvényben meghatározottak szerint kell megtenni, ezért az interneten történõ adatszolgáltatásra csak annak van lehetõsége, aki rendelkezik hiteles elektronikus aláírással.
Az adatlapokon a környezetvédelmi felügyelõség
által meghatározott környezetvédelmi azonosítók
(KÜJ, KTJ) feltüntetése minden esetben kötelezõ!
A nyomtatvány formájú adatlapot, kézzel történõ kitöltés esetén olvashatóan, nyomtatott nagybetûvel, tintával
kell kitölteni, de azok írógéppel is kitölthetõek. A számokat tartalmazó mezõket, vezetõ nulla nélkül, a szöveges
(karakteres) mezõket balra ütköztetve kell kitölteni.
A mennyiségi adatokat (az E-PTRT lap kivételével) kg-ra
kerekítve kell megadni. A szám értékeket a kódkockákban
jobbra igazítva, értékhelyesen kell feltüntetni. A ki nem
)
töltött adat és szöveges mezõknél áthúzással (
kell jelölni a kitöltetlenséget.
A nyomtatványokon javítás csak úgy alkalmazható,
hogy azt a kitöltõ szignálja és pecséttel látja el minden
egyes javítás mellett.
A Borítólap kivételével – amennyiben az egyes adatlapokon a rendelkezésre álló hely kevésnek bizonyul –,
szükség szerint további lapokon folytatható az adatszolgáltatás. A folytató lapok jellemzõje, hogy a fejlécben sze-
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replõ adatok minden esetben szigorúan meg kell, hogy
egyezzenek, azok csak az oldalszám megjelölésében különbözhetnek. Folytató lap kitöltése esetén az elsõ lap
mindig 1. oldalszámmal kezdõdjék, és az ehhez tartozó
folytató lapok oldalszáma folyamatosan növekvõ legyen.
Ha az adatlap csak egy oldalból áll, akkor ezen is fel kell
tüntetni az 1. oldalszámot. A fejlécben különbözõ adatokat
tartalmazó adatlapokra (különbözõ hulladékokra, illetve
kezelési tevékenységekre) nem használható folyamatos
sorszámozás, az oldalszámot minden újabb típus esetén újra kell kezdeni.
Amennyiben folytató lapok alkalmazására került sor,
akkor az összesítéseket az utolsó lapon kell szerepeltetni.
Valamely telephely üzemeltetõjének (adatszolgáltatójának) megváltozása esetén a „régi” üzemeltetõ (adatszolgáltató) köteles az átadásig keletkezett minden adatszolgáltatás másolatát az új üzemeltetõnek (adatszolgáltatónak) átadni. Az új üzemeltetõ (adatszolgáltató) minden
adatszolgáltatásnál köteles a már kiadott KTJ számra
hivatkozni.
Tulajdonos vagy üzemeltetõ évközi változása esetén az
elõzõ tulajdonosnak is alá kell írnia a Borítólapot, ha ez
nem lehetséges, akkor mellékelni kell az adásvételi vagy
bérleti szerzõdés másolatát.
A Borítólap kivételével az egyes adatlapokon a kipontozott helyek általában a megnevezések feltüntetésére szolgálnak. Amennyiben a rendelkezésre álló hely kevésnek
bizonyul, akkor rövidítéseket is lehet használni, mert ezek
a megnevezések alapvetõen a hozzájuk tartozó kódszámok
szemrevételezéssel történõ ellenõrzését hivatottak biztosítani, számítógépes feldolgozásra nem kerülnek.
Az adatlapok kitöltésével összefüggésben lényeges tudni, hogy a hulladék kód, illetõleg a TEÁOR-szám esetén a
fõcsoport/csoport/alcsoport szintet is jelölve kell megadni
az adatokat.
Pl. a hulladékkódok esetén nem elegendõ a 01. fõcsoport (Ásványok kutatásából, bányászatából, kõfejtésbõl,
fizikai és kémiai kezelésébõl származó hulladékok), vagy
01 01. alcsoport (ásványok bányászatból származó hulladékok) kódok feltüntetése, ha fémtartalmú ásványok bányászatából származó hulladékról (01 01 01) van szó.
Pl. baromfitenyésztés esetén (TEÁOR=0124) nem elegendõ a 01 (mezõgazdaság, vadgazdálkodás) fõcsoport,
vagy a 012 (állattenyésztés) csoport megadása.
Amennyiben több hulladékra vonatkozóan küldenek
nyomtatvány formájú adatlapot, abban az esetben adatlap-típusonként, hulladékkód szerint növekvõ sorrendbe
kell azokat rendezni.
2. A HULLADÉKOKKAL KAPCSOLATOS ADATLAPOK KITÖLTÉSÉNEK RÉSZLETES ISMERTETÉSE
2.1. BORÍTÓLAP (a Rendelet 2. számú melléklete)
Az adatszolgáltató által a telephelyrõl teljesített konkrét
adatszolgáltatást kísérõ bizonylat.
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Ezt a Borítólapot kell kitölteni és a jogszabályban elõírt
határidõre a telephely szerint illetékes környezetvédelmi
felügyelõségnek a HT, HB, HK, illetõleg E-PRTR lapokkal együtt megküldeni valamennyi adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során, akár nyomtatványon, akár interneten, akár elektronikus adathordozón történik a bejelentés.
Azon gazdálkodó szervezeteknek, akiknek a Rendelet
hatálybalépése után fennáll a rendszeres adatszolgáltatási
kötelezettségük, de valamely tárgyév(ek)ben valamely telephelyük nem esik adatszolgáltatási kötelezettség alá,
Borítólapot mindenképpen ki kell tölteni (lásd 1. számú
melléklet 2. számú táblázat), és el kell küldeni a telephely
szerint illetékes környezetvédelmi felügyelõségnek. Ebben az esetben a csatolt lapok összesen rovatba nullát kell
írni („0-s borítólap).
Amennyiben az adatszolgáltató többfajta nyomtatványt
csatol (HT, HB, HK), akkor is elegendõ a Borítólapot egy
példányban megküldeni a csatolt lapok db-számának értelemszerû kitöltésével.
Beszámolási idõszak: Ebben a rovatban azt a naptári
évet, illetõleg negyedéves adatszolgáltatás esetén azt a negyedévet kell megadni, amelyre az adatok vonatkoznak.
Adatszolgáltató (ügyfél) adatai:
Neve: Az érvényes cégbírósági végzésben megadott és
elfogadott név. Ez az adatlap (rovat) nem használható fel
az adatszolgáltató nevének megváltoztatására. Amennyiben ilyen igény van, azt a 78/2007. Korm. rendelet szerint
kell megtenni. Erre a lapra csak az aktuális és KAR-ban is
szereplõ ügyfél megnevezés írható.
KÜJ (környezetvédelmi ügyféljel): Kitöltése kötelezõ
a környezetvédelmi felügyelõség által hivatalosan megküldött értesítés alapján.
KSH törzsszám (statisztikai számjel): A KSH által kiadott, a gazdálkodók, vállalkozók statisztikai rendszerekben történõ azonosítására szolgáló statisztikai szám elsõ
8 jegye.
Egyéni vállalkozók esetén az adószámot kell beírni.
A mezõt üresen kell hagyni, ha az adatszolgáltató (üzemeltetõ) természetes személy vagy külföldi szervezet.
Településazonosító: A KSH „Magyarország helységnévtár”-ban található 5 számjegyû kód. Külföldi település
esetén üresen marad. A településazonosító elérhetõ a
KSH Információszolgálaton [1024 Budapest, Fényes Elek
u. 14–18., telefon: (06-1) 345-6789].
Cím:
Irányítószám: A cím adatcsoportokban szereplõ adat.
A Magyar Posta településiirányítószám-listája alapján kell
kitölteni. Nem helyettesíthetõ a postafiók irányítószámának megadásával. Külföldi település esetén üresen marad.
Település neve: Az érvényes KSH „Magyarország
helységnévtár”-ban szereplõ név alapján, azzal egyezõ helyesírással kell megadni. Külföldi település esetén a címet
a külföldi irányítószám megadásával kell kezdeni.
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Utca, út, tér stb.: A cím adatcsoportokban szereplõ
adat. A közterület hivatalos megnevezése az érvényes cégbírósági végzésnek megfelelõen.
Házszám: A cím adatcsoportokban szereplõ adat.
A házszám (numerikus/alfabetikus) + épületjel.
Ha a cím nem adható meg, akkor a helyére a helyrajzi számot kell írni.
Telephely adatai
Neve: A telephelyek megkülönböztetésére szolgáló
megnevezés, ami a környezetvédelmi eljárások során a
hivatalos dokumentumokon szerepel. Ez az adatlap (rovat)
nem használható fel az adatszolgáltató nevének megváltoztatására. Amennyiben ilyen igény van, azt a 78/2007.
Korm. rendelet szerint kell megtenni. Erre a lapra csak az
aktuális és KAR-ban is szereplõ telephely megnevezés írható.
Típusa: A telephelyre környezetvédelmi (hulladékgazdálkodási) szempontból jellemzõ tevékenységet kell megadni a következõk szerint:
Termelõ: T (az a gazdálkodó, amelynek tevékenysége
során hulladék keletkezik, de hulladékkezelési tevékenységet nem végez)
Elõkezelõ/Begyûjtõ: B (az a gazdálkodó, amely kizárólag hulladék-elõkezelést vagy -begyûjtést végez)
Ártalmatlanító/Hasznosító: K (az a gazdálkodó, amely
kizárólag hulladékártalmatlanítást vagy -hasznosítást végez)
Termelõ és Elõkezelõ/Begyûjtõ: E (az a gazdálkodó,
amelynél a hulladék keletkezik és hulladék elõkezelést
vagy begyûjtést végez)
Termelõ és Ártalmatlanító/Hasznosító: A (az a gazdálkodó, amelynél hulladék keletkezik és hulladékártalmatlanítást vagy -hasznosítást végez)
Begyûjtõ és Ártalmatlanító/Hasznosító: R (az a gazdálkodó, amely hulladékbegyûjtést és hulladékártalmatlanítást vagy -hasznosítást végez)
A fenti kódok annak a megállapítására szolgálnak, hogy
a gazdálkodó szervezetnek milyen típusú adatszolgáltatást
kell végeznie. Amennyiben a telephely többféle típusba is
sorolható, akkor az adatszolgáltató döntése alapján a jellemzõ típust kell megadni.
KTJ (környezetvédelmi területi jel): Kitöltése kötelezõ a környezetvédelmi felügyelõség által hivatalosan megküldött értesítés alapján.
Településazonosító: Az érvényes KSH „Magyarország
helységnévtár”-ban szereplõ kód. A településazonosító
elérhetõ a KSH Információszolgálaton [1024 Budapest,
Fényes Elek u. 14–18., telefon: (06-1) 345-6789].
Cím:
Irányítószám: A cím adatcsoportokban szereplõ adat.
A Magyar Posta településiirányítószám-listája alapján kell
kitölteni. Nem helyettesíthetõ a postafiók irányítószámának megadásával.
Település neve: Az érvényes KSH települési listában
szereplõ név alapján, azzal egyezõ helyesírással kell megadni.
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Utca, út, tér stb.: A cím adatcsoportokban szereplõ
adat. A közterület hivatalos megnevezése az érvényes cégbírósági bejegyzésnek megfelelõen.
Házszám: A cím adatcsoportokban szereplõ adat.
A házszám (numerikus/alfabetikus) + épületjel. Ha a cím
nem adható meg, akkor a helyére a helyrajzi számot kell
írni.
A telephelyen foglalkoztatottak létszáma szerinti kategorizálás: A kódkockákba az állandó foglalkoztatottak
létszáma alapján a besorolásnak megfelelõ 2 jegyû kódot
kell beírni a következõk szerint:
Kód
Foglalkoztatottak száma (fõ)
10
0
11
1
12
2
15
3–4
22
5–9
30
10–19
40
20–49
50
50–99
61
100–149
62
150–199
70
200–249
81
250–299
82
300–499
91
500–999
93
1000–1999
94
2000–4999
95
5000–
A felelõs személy neve: Ebbe a rovatba a telephely tevékenységéért felelõs személy neve kerül.
Beosztása: Ebbe a rovatba a telephely tevékenységéért
felelõs személy beosztása kerül.
Az adatszolgáltatás formája: Az adatszolgáltatás formájának megjelölése az alábbi betûjelek használatával:
N: ha a bejelentés nyomtatványon, adatlapon történik,
I: ha a bejelentés elektronikus úton (Internet) történik,
S: ha az adatszolgáltatást elektronikus adathordozón
(pl. CD, floppy lemez) teljesítik.
A bejelentõlapok részletezése
A csatolt keletkezési (HT), elõkezelési/begyûjtési (HB),
hasznosítási/ártalmatlanítási (HK), elszállítás (E-PRTR)
lapok száma rovatokba kell beírni az adatszolgáltatás során kitöltött lapok db számát típusonként (beleértve a folytató lapokat is).
Ha a gazdálkodó szervezetnek adott évben nem volt
adatszolgáltatási kötelezettsége (lásd 1. számú melléklet
2. számú táblázat), tehát csak Borítólapot töltött ki, a csatolt lapok összesen rovatba nullát kell írnia („0-s borítólap).
Az adatszolgáltatásért felelõs:
Neve: Annak a személynek a neve, aki az adatszolgáltatás idõpontjában felelõs a teljes adatszolgáltatásért.
Beosztása: Annak a személynek a beosztása (a gazdasági társaság által használt módon), aki az adatszolgáltatás
idõpontjában felelõs a teljes adatszolgáltatásért.
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Telefonszám: Körzetszám + helyi szám megadásával,
mobilszám esetén a szokott módon (szolgáltató kód + saját
szám, pl. Pannon rendszer esetén +36 20/999-9999).
Faxszám: Körzetszám + helyi szám megadásával.
E-mail: Szabványos e-mail cím szerint.
A kitöltés dátuma: Azt az idõpontot kell megadni, amikor az adatszolgáltató befejezte a kitöltést, annak ellenõrzését. A hónapok nevét is arab számmal kell írni (pl. 2005.
02. 25.).
Borítólap aláírása: A borítólapot cégszerûen (bélyegzõvel ellátva) alá kell írni.
2.2. HULLADÉKKELETKEZÉS-BEJELENTÕ
[HT LAP, a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 3. számú
melléklete]
A bejelentõlap a gazdálkodó szervezetek termelési és
szolgáltatási tevékenysége során keletkezõ, illetve az általuk birtokolt hulladékok bejelentésére szolgál, de ezt az
adatlapot kell kitölteni abban az esetben is, ha a telephelyen a hulladékkezelési technológiából eredõen (másodlagos) hulladék keletkezik.
A tevékenység során keletkezõ minden, különbözõ hulladékkóddal, ezen belül minden különbözõ fizikai megjelenési formával jellemezhetõ hulladékról egy-egy HT lapot kell kitölteni. Ez annyi HT lapot jelent, ahányféle hulladék keletkezett a telephelyen, kivéve, ha ugyanazon típusú hulladékok fizikai megjelenési formája eltér. Ebben
az esetben külön lapon kell jelenteni a megegyezõ hulladékkódú, de különbözõ fizikai megjelenési formájú hulladékokat.
A bejelentõlap hármas tagolású: a fejlécben szereplõ
adatok az adatlap azonosítására szolgálnak. A második
rész a gazdálkodó szervezetnél keletkezõ hulladékra vonatkozó részletes információkat, míg a harmadik blokk a
keletkezett hulladék további sorsára vonatkozó adatokat
tartalmazza.
A fejlécben szereplõ adatok
Az egyes adatlapok egyértelmû azonosíthatósága érdekében valamennyi adatlapon rögzíteni kell az adatszolgáltató azonosítását biztosító KÜJ és KTJ számokat, valamint a Borítólapon is szereplõ beszámolási idõszakot,
amelyre a bejelentés vonatkozik.
Hulladékkódszám: a keletkezett hulladék kódszámát a
hulladékok jegyzékérõl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM
rendelet A) Alap listája szerint kell megadni.
Oldalszám: Az általános tudnivalók (l. III/1. fejezet)
szerint.
Fizikai megjelenési forma: a keletkezett hulladék
20 °C-on mutatott megjelenési formájának megfelelõ betûjelzést (lásd 3. számú melléklet 1. pont) kell írni.
Hulladék megnevezése: azt a megnevezést kell alkalmazni, amely a hulladékjegyzékben, az adott kódszámú
hulladékra vonatkozóan szerepel.
Legfontosabb összetevõk: Csak veszélyes hulladék
esetén kell kitölteni! Az adott veszélyes hulladékra jellemzõket kell feltüntetni a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
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tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 98/2001.
(VI. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 98/2001.
(VI. 15.) Korm. rendelet] 1. számú melléklet E) pont
4. pontjában felsoroltak szerint, amennyiben a listában az
adott összetevõ megtalálható. Legfeljebb 6 db összetevõ
bejelölése lehetséges ugyanazon hulladék esetében.
Amennyiben a veszélyes hulladék nem jellemezhetõ a
megadott C számok egyikével sem, megadása nem kötelezõ. A C számo(ka)t csak az elsõ lapon kell feltüntetni.
Legfontosabb veszélyességi jellemzõk: Csak veszélyes hulladék esetén kell kitölteni! A Hgt. 2. számú melléklete szerinti jellemzõk közül az adott veszélyes hulladék jellemzõit kell feltüntetni. Legfeljebb 3 db jellemzõ
tulajdonság bejelölése lehetséges ugyanazon hulladék esetében. Legalább egy veszélyességi jellemzõt fel kell tüntetni, amennyiben a hulladékra egy H szám sem jellemzõ,
azt nem-veszélyes hulladékként kell besorolni. A H számo(ka)t csak az elsõ lapon kell feltüntetni.
Nyitókészlet
A bejelentési év elején a telephelyen lévõ tényleges
mennyiség [kg]: az adott hulladékból a telephelyen január
1-jén lévõ tényleges mennyiség. A rovat tartalma meg kell,
hogy egyezzen a telephely elõzõ évi zárókészletével. Ezt
az egyenlõséget az adatlapokat feldolgozó program ellenõrzi. A bejelentési év elején a telephelyen lévõ tényleges
mennyiséget csak az elsõ lapon kell feltüntetni.
Visszavételezett mennyiség [kg]: ebbe a rovatba
összesítve azt a mennyiséget kell beírni, amely az elõkezelõnek, begyûjtõnek, kezelõnek történõ átadás után a keletkezés helyére visszakerül pl. azért, mert a kezelõ nem veszi át. Amennyiben az esetleges visszavételezésre ugyanabban az évben kerül sor, mint amikor a hulladék keletkezett, akkor a visszavételezés tényét nem kell rögzíteni. Ha
azonban a bejelentés vonatkozási évét megelõzõ évben keletkezett hulladék a következõ (bejelentési) évben kerül
visszavételezésre, akkor szükséges beírni, mert ez a telephelyen a bejelentési év elején lévõ tényleges (induló)
mennyiségét növeli. A visszavételezett mennyiséget csak
az elsõ lapon kell feltüntetni.
Keletkezési adatok szakágazati (TEÁOR), illetõleg
másodlagos hulladék esetén kezelési kód szerint:
Amennyiben a bejelentés elsõdleges hulladékra vonatkozik a TEÁOR-kódot, másodlagos hulladék esetén pedig a
kezelési kód mezõt kell kitölteni. Adott hulladék esetén
mindig csak az egyik tölthetõ ki. Az országosan összesített
hulladékmérlegben ezen mezõk alapján kerül megkülönböztetésre, hogy az adott hulladék termelésbõl származik,
vagy hulladékkezelés eredményeként keletkezett másodlagos hulladék. Amennyiben a termelõ a tevékenysége során az eredeti nyersanyagok mellett hulladékot is hasznosít, az ebbõl keletkezõ hulladékot a bemenõ anyagok arányában kell fölosztania elsõdleges, illetve másodlagos
hulladékra, és azt a HT lapon külön sorban kell szerepeltetnie.
Példaként említhetõ, ha egy égetõmû 40% eredeti tüzelõanyag mellett 60% hulladékot hasznosít az égetés során.
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Keletkezik többfajta égetési maradék, például salak. A keletkezett salak 40%-át elsõdleges hulladékként a megfelelõ TEÁOR-szám alatt kell feltüntetni, majd a salak 60%-át
a következõ sorban a megfelelõ kezelési kód feltüntetésével kell megadni.
Az adatlapon fizikai megjelenési formáját tekintve is
ugyanazon hulladék esetén legfeljebb háromféle technológia (szakágazat/kezelési) kód feltüntetésére van lehetõség.
Amennyiben ez nem elegendõ, akkor pótlapon lehet folytatni az adatszolgáltatást.
TEÁOR: csak elsõdleges hulladék esetén töltendõ ki.
A hulladékot eredményezõ tevékenység(ek) felsorolása, a
KSH mindenkor érvényes gazdasági tevékenységek egységes osztályozási rendszere (TEÁOR) szerint.
Kezelési kód: csak másodlagos hulladék esetén töltendõ ki [azaz, ha a gazdálkodó saját (elõ)kezelési tevékenysége során képzõdött a hulladék], a megfelelõ (elõ)kezelési kódot kell feltüntetni, amelybõl a másodlagos hulladék
keletkezett. Az elõkezelési kódokat a 3. számú melléklet
2. pontja, a végsõ kezelési (hasznosítási/ártalmatlanítási)
kódokat a Hgt. 3. és 4. mellékletei szerint kell megadni.
Tevékenység megnevezése: a hulladékot eredményezõ
tevékenység TEÁOR-számához tartozó szöveges megnevezés a KSH Szakágazati jegyzéke szerint, illetõleg a
3. számú melléklet 2. pontja, valamint a Hgt. 3. és 4.
(a hasznosítási/ártalmatlanítási mûveletek) mellékleteiben
felsorolt megnevezések szerint.
A keletkezett mennyiség [kg]: az adott tevékenységbõl
a bejelentési idõszakban származó hulladék mennyisége
az adott tevékenységre összesítve.
A keletkezett mennyiség összesen [kg]: az összes, telephelyen végzett tevékenységbõl származó hulladék
mennyisége. A keletkezett összes mennyiséget csak az
utolsó lapon kell feltüntetni.
Elõkezelõnek (E), Begyûjtõnek (B), Hasznosítónak/
ártalmatlanítónak (K), exportra (P) történõ átadás:
Az(oka)t az elõkezeléssel, begyûjtéssel, végsõ kezeléssel (hasznosítás, ártalmatlanítás) kapcsolatos kezelési adato(ka)t kell feltüntetni, amely(ek)et a hulladékot átvevõ
– engedéllyel rendelkezõ – kezelõ végez. A hulladék termelõjének tájékozódnia kell a kezelõtõl ezen adatokra
vonatkozóan.
Ez a blokk arra szolgál, hogy a termelõ számot adjon arról, hogy a termelése során keletkezett hulladékot felelõsséggel adta át valamely kezelõ szervezetnek. A hulladékért való felelõssége körében a termelõnek a következõ információkat kell beszereznie:
– A hulladékot átvevõ rendelkezik-e az adott hulladék
kezelésére érvényes kezelõi engedéllyel?
– Milyen kezelési kódszámmal jellemezhetõ az a technológia, amellyel a kezelõ a továbbiakban a hulladékot
kezeli?
– Mi a kezelõ KÜJ/KTJ száma?
A kezelési engedély tartalmának megismerése a termelõ
számára kötelezõ, mivel a Hgt. elõírja, hogy a termelõ hulladékát csak engedéllyel rendelkezõ kezelõnek adhatja át.
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Az engedély tartalmazza a kezelési kódot is. Erre való tekintettel a termelõ akkor jár el helyesen, ha ezeket a hulladék átadás-átvételi szerzõdésben rögzíti. A kezelõ
KÜJ/KTJ számának átadását jogszabály ugyan nem írja
elõ, de az adatszolgáltatás szempontjából a termelõnek és
a kezelõnek közös érdeke, hogy ezeket az azonosítókat
kölcsönösen közöljék egymással. Ugyanis amíg a HT
lapon a termelõnek a kezelõ KÜJ/KTJ számát kell megadnia, a kezelõk által kitöltött HB és HK lapokon az átadó
(termelõ) KÜJ/KTJ számát kell közölni. Az adatlapok feldolgozása során a számítógépes program a KÜJ/KTJ számok alapján párosítja az átadás-átvételeket, a sikertelen
párosításról a program hibaüzenetet küld, amely ellenõrzést von maga után.
Kezelési kód: jelenti azt a kezelési kódot, amellyel az
átadott hulladékot a továbbiakban kezelni fogják. Begyûjtésre vagy elõkezelésre történõ átadás esetén kizárólag a
3. számú melléklet 2. és 3. pontjában felsorolt begyûjtési
és elõkezelési kódok használhatók. A végsõ kezelési kódokat (hasznosítás/ártalmatlanítás) a Hgt. 3. számú és
4. számú mellékletei szerint kell megadni. Egyazon hulladék esetén többféle kezelésre történõ átadás is lehetséges.
Kezelést végzõ KÜJ/KTJ száma: az elõkezelést, begyûjtést, illetõleg hasznosítást/ártalmatlanítást engedélylyel végzõ gazdálkodó, illetve telephelyének környezetvédelmi azonosítói. A kezelést végzõnek minden esetben
rendelkeznie kell KÜJ és KTJ számmal. Amennyiben a
hulladékot külföldre szállítják, ebbe a rovatba a nemzetközi szállítmányozási gyakorlatnak megfelelõ ország jelzést
kell beírni, azonban a kezelési kód (elsõ oszlop) ebben az
esetben csak hasznosítás (Hgt. 4. számú melléklete) lehet.
Kezelést végzõ neve: az elõkezelést, begyûjtést, illetõleg hasznosítást/ártalmatlanítást (kezelést) – engedéllyel
végzõ – gazdálkodó megnevezése, a telephely megjelölésével. Ez a mezõ a kezelést végzõ KÜJ/KTJ száma alapján
történõ azonosítást szolgálja, illetve tartalmát a környezetvédelmi felügyelõségek a feldolgozás során mindig egyedileg vizsgálják, amennyiben a KÜJ/KTJ szám nincs megadva.
Típus: A kezelésre átadott hulladék szempontból jellemzõ kezelési tevékenységet kell megadni a következõk
szerint: Elõkezelõ=E, Begyûjtõ=B, Hasznosító/ártalmatlanító=K, Export=P
Kezelésre átadott mennyiség [kg]: a bejelentés évében
más telephelynek elõkezelés, begyûjtés, illetõleg végsõ
kezelés céljából átadott hulladék mennyiségét kezelési kódonként, azon belül kezelést végzõkre, illetve export
célországokra összesítve kell megadni. A külföldre szállított hulladékmennyiséget kezelési kódra összesítve kell
megadni.
Elõkezelésre történõ átadás összesen [kg]: a bejelentés évében kezelõnek elõkezelés céljából átadott hulladék
mennyisége összesen. Az elõkezelésre átadott hulladék
összes mennyiségét csak az utolsó lapon kell feltüntetni.
Begyûjtésre történõ átadás összesen [kg]: a bejelentés
évében begyûjtés céljából átadott hulladék mennyisége
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összesen. A begyûjtésre átadott hulladék összes mennyiségét csak az utolsó lapon kell feltüntetni.
Hasznosításra/ártalmatlanításra történõ átadás
összesen [kg]: a bejelentés évében kezelõnek hasznosítás/ártalmatlanítás céljából átadott hulladék mennyisége
összesen. A hasznosításra/ártalmatlanításra átadott hulladék
összes mennyiségét csak az utolsó lapon kell feltüntetni.
Exportra történõ átadás összesen [kg]: a bejelentés
évében exportra átadott hulladék mennyisége összesen.
Az exportra átadott hulladék összes mennyiségét csak az
utolsó lapon kell feltüntetni.
A bejelentési év végén, a telephelyen lévõ tényleges
mennyiség [kg]: Az adott hulladékból (figyelembe véve a
fizikai megjelenési formát is), a bejelentési év végén a telephelyen lévõ tényleges mennyiség.
Ebben a rovatban kell szerepeltetni a telephelyi tároló(k)ban, valamint a gyûjtõhely(ek)en elhelyezett hulladékmennyiséget is. A tényleges mennyiség meg kell hogy
egyezzen a számított zárókészlettel: [nyitó + keletkezett +
visszavételezett) – (elõkezelõnek/begyûjtõnek/hasznosítónak/ártalmatlanítónak/külföldre átadott) = záró.] A bejelentési év végén a telephelyen lévõ tényleges mennyiséget
csak az utolsó lapon kell feltüntetni.
2.3. HULLADÉK BEGYÛJTÉS/ELÕKEZELÉS
BEJELENTÕ [HB LAP, a 164/2003. (X. 18.) Korm.
rendelet 4. számú melléklete]
A bejelentõlap a begyûjtés, valamint az elõkezelés céljából átvett, majd a begyûjtés, illetõleg elõkezelés után
végsõ kezelésre, esetleg további elõkezelésre/begyûjtésre
átadott hulladékok bejelentésére szolgál a Rendeletben
elõírt adatszolgáltatási kötelezettség hatálya alá tartozó
begyûjtõ és/vagy elõkezelést végzõ kezelõ telephelyeire
vonatkozóan.
Különleges hulladékgazdálkodási tevékenységet végeznek a hulladékkereskedõk. A Hgt. 15. § (4) bekezdése
szerint a gazdálkodó szervezet tevékenységi körében nem
veszélyes hulladék forgalmazását – amennyiben azt változatlan formában értékesíti (a továbbiakban: hulladékkereskedõ) – a kereskedelmi jogszabályokban foglaltaknak
megfelelõen végezheti. A hulladékkereskedõ tevékenysége során a hulladék tulajdonosává, illetve a települési
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 8. §
(3) bekezdése szerint a birtokosává válik, tevékenységérõl
köteles a hulladékot begyûjtõkkel azonos módon adatot
szolgáltatni.
A tevékenység során begyûjtött/elõkezelt minden, különbözõ hulladék kóddal, ezen belül minden különbözõ fizikai megjelenési formával jellemezhetõ hulladékról
egy-egy HB lapot kell kitölteni. Ez annyi HB lapot jelent,
ahányféle hulladékot begyûjtöttek, illetve elõkezeltek a telephelyen, kivéve, ha ugyanazon típusú hulladékok fizikai
megjelenési formája eltér. Ebben az esetben külön lapon
kell jelenteni a megegyezõ hulladékkódú, de különbözõ
fizikai megjelenési formájú hulladékokat.
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A bejelentõlap négyes tagolású: a fejlécben szereplõ
adatok az adatlap azonosítására szolgálnak. A második
rész a gazdálkodó szervezet által átvett hulladékra vonatkozó részletes információkat, a harmadik blokk az átvételt
követõ elõkezelésre vonatkozik, míg a negyedik blokk a
begyûjtött, illetve az elõkezelés után visszamaradt hulladék további sorsára vonatkozó adatokat tartalmazza.
Amennyiben egy kezelõ ugyanazon kódú és fizikai
megjelenési formájú hulladékra rendelkezik begyûjtési és
elõkezelési engedéllyel is, akkor a két tevékenységet egy
HB lapon összesíti. Az engedélyszámnál az elõkezelési
engedély számát tünteti fel. Az engedélyben szereplõ
mennyiségi korlát átlépése ebben az esetben nem számít
kritikus hibának, hiszen a bejelentõlapon egyértelmûen elkülöníthetõ a begyûjtött és elõkezelésre átvett mennyiség.
A fejlécben szereplõ adatok
Az egyes adatlapok egyértelmû azonosíthatósága érdekében valamennyi adatlapon rögzíteni kell az adatszolgáltató azonosítását biztosító KÜJ és KTJ kódszámokat, valamint a Borítólapon is szereplõ évszámot, valamint veszélyeshulladék-kezelés esetén annak a negyedévnek a
számát, amelyre a bejelentés vonatkozik.
Hulladékkódszám: a keletkezett hulladék kódszámát a
hulladékok jegyzékérõl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM
rendelet A) Alap listája szerint kell megadni.
Oldalszám: Az általános kitöltési szabályok szerint
(lásd: III/1. fejezet)
Fizikai megjelenési forma: a keletkezett hulladék
20 °C-on mutatott megjelenési formájának megfelelõ betûjelzést (lásd 3. számú melléklet 1. pont) kell írni.
Hulladék megnevezése: azt a megnevezést kell alkalmazni, amely a hulladékjegyzékben az adott kódszámú
hulladékra vonatkozóan szerepel.
Legfontosabb összetevõk: Csak veszélyes hulladék
esetén kell kitölteni! Az adott veszélyes hulladékra jellemzõket kell feltüntetni a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet
1. számú mellékletének E) pont 4. pontjában felsoroltak
szerint, amennyiben a listában az adott összetevõ megtalálható. Legfeljebb 6 db összetevõ bejelölése lehetséges
ugyanazon hulladék esetében. Amennyiben a veszélyes
hulladék nem jellemezhetõ a megadott C számok egyikével sem, megadása nem kötelezõ. A C számo(ka)t csak az
elsõ lapon kell feltüntetni.
Legfontosabb veszélyességi jellemzõk: Csak veszélyes hulladék esetén kell kitölteni! A Hgt. 2. számú melléklete szerinti jellemzõk közül az adott veszélyes hulladék jellemzõit kell feltüntetni. Legfeljebb 3 db jellemzõ
tulajdonság bejelölése lehetséges ugyanazon hulladék esetében. Legalább egy veszélyességi jellemzõt fel kell tüntetni, amennyiben a hulladékra egy H szám sem jellemzõ,
azt nem-veszélyes hulladékként kell besorolni. A H számo(ka)t csak az elsõ lapon kell feltüntetni.
A kezelési engedély száma: az adatszolgáltató számára
kiadott engedély számát kell feltüntetni. A hulladékkereskedõ a kereskedelmi jogszabályok alapján kiadott enge-
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délyszámot tünteti fel. Az engedély számát csak az elsõ lapon kell feltüntetni.
Nyitókészlet
A bejelentési idõszak elején a telephelyen lévõ tényleges mennyiség [kg]: az adott hulladékból a telephelyen
az adott bejelentési idõszak kezdetekor lévõ tényleges
mennyiség. A rovat tartalma meg kell hogy egyezzen a telephely elõzõ beszámolási idõszakának zárókészletével.
Ezt az egyenlõséget az adatlapokat feldolgozó program ellenõrzi. A bejelentési idõszak elején a telephelyen lévõ
tényleges mennyiséget csak az elsõ lapon kell feltüntetni.
A begyûjtésre/elõkezelésre átvett hulladékokra vonatkozó adatok
Az átadó település azonosító száma: amennyiben begyûjtés, elõkezelés céljából történt átvétel az adatszolgáltatási körbe be nem vont, tehát KÜJ/KTJ számmal nem
rendelkezõ gazdálkodó szervezettõl, vagy lakosságtól történik, akkor ebbe a rovatba a mindenkor érvényes KSH
„Magyarország helységnévtár”-ban szereplõ települési
kódot kell írni. Ezt a rovatot minden esetben ki kell tölteni,
ha az átadó KÜJ/KTJ száma nem ismert. Üresen kell
hagyni abban az esetben, ha az átadó KÜJ/KTJ száma kerül bevezetésre a következõ oszlopban, illetve, ha az átvett
hulladék importból származik. Importhulladék esetén a
származási országot a KÜJ/KTJ mezõben kell megjelölni,
illetve az „Eredet” oszlopban kell megjelölni, hogy az importból származik (lásd alább).
Az átadó KÜJ/KTJ száma: a hulladékot kezelésre átadó gazdálkodó, illetve telephelyének azonosítói. A begyûjtõ/elõkezelõ szempontjából átadónak számít az a gazdálkodó, amellyel a begyûjtõ/elõkezelõ hulladék átadás-átvételi szerzõdésben áll [ez lehet termelõ, esetleg
másik (elõ)kezelõ, begyûjtõ, de nem lehet olyan szállító,
amelynek adott hulladékkal kapcsolatos feladata csak a
szállítmányozásra vonatkozik]. Importból származó hulladék esetén a KÜJ/KTJ mezõbe a nemzetközi szállítmányozási gyakorlatban alkalmazott ország besorolás szerinti
származási helyet kell beírni.
Nem kell rendelkeznie KÜJ/KTJ számmal:
– a lakosságnak,
– az ún. „kis termelõ”-nek, amely a foglalkoztatottak
létszáma, illetve a keletkezett hulladék mennyiség következtében nem kötelezett rendszeres adatszolgáltatásra,
– valamint a külföldi székhelyû hulladék exportõrnek,
amely Magyarországra hoz be hasznosítás céljából hulladékot. Utóbbi esetben a begyûjtõnek, elõkezelõnek ügyelnie kell arra, hogy ha végsõ kezelésre adja át a hulladékot,
az csak hasznosítás céljából lehet.
Rendelkeznie kell KÜJ/KTJ számmal minden hulladékkezelést végzõ szervezetnek (begyûjtõnek, elõkezelõnek,
hasznosítónak és ártalmatlanítónak), illetve azoknak a
gazdálkodóknak, amelyek a tevékenységük során keletkezett hulladékról rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek
(10 fõ foglalkoztatott létszámot elérik, illetve a Rendeletben meghatározott hulladék mennyiségi limiteket meghaladóan keletkezik náluk hulladék).
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Erre való tekintettel a begyûjtõ/elõkezelõ akkor jár el
helyesen, ha a hulladék átadás-átvételi szerzõdés megkötésével egyidejûleg (vagy utólag) partnereitõl ezeket a számokat megkéri – egyúttal közli partnereivel a saját azonosítóit is. Az átadó KÜJ/KTJ számának megadását jogszabály ugyan nem írja elõ, de az adatszolgáltatás szempontjából a termelõnek és a kezelõnek közös érdeke, hogy ezeket az azonosítókat kölcsönösen közöljék egymással.
Ugyanis amíg a HT lapon a termelõnek a kezelõ KÜJ/KTJ
számát kell megadnia, a kezelõk által kitöltött HB és HK
lapokon az átadó (termelõ) KÜJ/KTJ számát kell közölni.
Az adatlapok feldolgozása során a számítógépes program
a KÜJ/KTJ számok alapján párosítja az átadás-átvételeket,
a sikertelen párosításról a program hibaüzenetet küld,
amely ellenõrzést von maga után.
Begyûjtésre, elõkezelésre történõ átvétel esetén:
amennyiben az átadó nem rendelkezik KÜJ/KTJ számmal,
akkor az átadó település azonosító száma, ha rendelkezik,
akkor a KÜJ/KTJ szám és név kitöltése kötelezõ. Adott
hulladék esetén a települési azonosító és a KÜJ/KTJ szám
mezõk közül csak az egyik tölthetõ ki.
Az átadó neve: a KÜJ sornál a kezelésre átadó gazdálkodószervezet megnevezését, a KTJ sornál a telephely
megnevezését kell írni. Erre a lapra csak az aktuális és
KAR-ban is szereplõ megnevezések írhatók.
Eredet: az átvett hulladék típusát kell feltüntetni a következõk szerint: lakossági települési=L, termelõi települési=T, egyéb termelõi=M, import=I hulladék.
„T” betûvel a települési szilárd hulladékok körébe tartozó, a gazdálkodóknál, intézményeknél keletkezõ, háztartási hulladékhoz hasonló jellegû és összetételû, veszélyesnek nem minõsülõ szilárd hulladék (lásd 1. számú melléklet C bekezdés), illetve a gazdálkodószervezeteknél
képzõdõ települési folyékony hulladék átvételét kell jelölni.
„M” betûvel a települési hulladékok körébe nem tartozó, a gazdálkodóknál, intézményeknél keletkezõ hulladék (lásd 1. számú melléklet C bekezdés) átvételét kell jelölni.
Amennyiben a termelõ hulladéka importból származik,
abban az esetben a kezelést végzõ KÜJ/KTJ száma rovatba
az exportáló ország jelét kell írni. Hulladékot külföldrõl
csak hasznosítás céljából lehet importálni.
Átvett hulladék mennyisége [kg]: a bejelentési idõszakban a fejlécben szereplõ hulladékfajtából begyûjtés/elõkezelés céljából átvett hulladék mennyiségét átadókra (átadó település, vagy átadó gazdálkodó szervezet/telephely), azon belül eredetre összesítve kell megadni.
Begyûjtésre/elõkezelésre átvett hulladék összesen
[kg]: a bejelentési idõszakban a fejlécben szereplõ hulladékfajtából (figyelembe véve a fizikai megjelenési formát
is) átvett hulladék mennyiségét összesítve kell megadni.
A begyûjtésre/elõkezelésre átvett hulladék összes mennyiségét csak az utolsó lapon kell feltüntetni.
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Telephelyen belül végzett elõkezelés:
Telephelyen belül végzett elõkezelésnek azok a kezelési mûveletek minõsülnek, amelyek után az adott hulladék
még hasznosításra, ártalmatlanításra, esetleg további elõkezelésre kerül. Amennyiben a hulladékot csomagolás,
elõkezelés után a telephelyen belül hasznosítják vagy ártalmatlanítják, akkor az adott telephelynek ki kell töltenie
a Hulladékkezelés-bejelentõ lapot is (HK), hiszen ebben a
blokkban hasznosítási/ártalmatlanítási kódok nem szerepelhetnek.
Kezelési kód: ebben a rovatban csak a 3. számú melléklet 2. pontjában felsorolt elõkezelési kódok használhatók.
Ugyanazon hulladék esetén legfeljebb háromféle elõkezelési kód feltüntetése lehetséges. Amennyiben ez nem
elegendõ, akkor pótlapon lehet folytatni az adatszolgáltatást, a fejlécben szereplõ adatok elsõ részének (lásd elõbb)
feltüntetésével.
Elõkezelt mennyiség [kg]: a bejelentés vonatkozási
idõszakában a telephelyen elõkezelt hulladék mennyiségét
elõkezelési kódonként kell megadni.
Elõkezelés eredményeként fennmaradt hulladékmennyiség [kg]: ebben a rovatban azokat a hulladékmennyiségeket kell kezelési kódonként szerepeltetni,
amelyek a kiindulási hulladékkal megegyezõ kódszámmal, és megjelenési formával jellemezhetõek, és amelyek
az elõkezelés során a hulladékból fennmaradnak.
Másodlagosan keletkezett összes hulladék mennyisége [kg]: Amennyiben az elõkezelés eredményeként más,
a kezelt hulladéktól eltérõ (más kódszámú, vagy ugyanazon kódszámhoz tartozó, de más fizikai megjelenési formájú) hulladékfrakció is keletkezik, akkor annak kezelési
kódokra összesített mennyiségeit ebbe a rovatba kell írni.
Az elõkezelés során keletkezett (vízjogi engedéllyel közcsatornába bocsátott) szennyvíz nem értendõ bele a másodlagosan keletkezett hulladékmennyiségbe. Azonban
amennyiben folyékony hulladék keletkezik az elõkezelési
technológia során (pl. fázisszétválasztás), akkor azt a másodlagosan keletkezett hulladékmennyiségbe be kell számítani.
Másodlagosan keletkezett hulladék esetén az adott telephelynek ki kell töltenie a Hulladékkeletkezés-bejelentõ
lapot is (HT).
Elõkezelés után fennmaradt összesen [kg]: az elõkezelés során a kezelt hulladékkal megegyezõ (a fejlécben
is szereplõ) hulladékból fennmaradt összes hulladékmennyiséget kell megadni. Az elõkezelés után fennmaradt
hulladék összes mennyiségét csak az utolsó lapon kell feltüntetni.
Elõkezelõnek (E), Begyûjtõnek (B), Hasznosítónak/
ártalmatlanítónak (K), exportra (P) történõ átadás:
Az(oka)t az elõkezeléssel, begyûjtéssel, végsõ kezeléssel (hasznosítás, ártalmatlanítás) kapcsolatos kezelési adato(ka)t kell feltüntetni, amely(ek)et a telephely területén
kívül más – engedéllyel rendelkezõ kezelõvel – végeztetnek. A hulladék begyûjtõjének/elõkezelõjének tájékozódnia kell a kezelõtõl ezen adatokra vonatkozóan.
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Ez a blokk arra szolgál, hogy a begyûjtõ/elõkezelõ számot adjon arról, hogy a begyûjtött, illetve az elõkezelés során keletkezett, abból fennmaradt hulladékot felelõsséggel
adta át valamely kezelõ szervezetnek. A hulladékért való
felelõssége körében a begyûjtõnek/elõkezelõnek a következõ információkat kell beszereznie:
– A hulladékot átvevõ rendelkezik-e az adott hulladék
kezelésére érvényes kezelõi engedéllyel?
– Milyen kezelési kódszámmal jellemezhetõ az a technológia, amellyel a kezelõ a továbbiakban a hulladékot
kezeli?
– Mi a kezelõ KÜJ/KTJ száma?
A kezelési engedély tartalmának megismerése a begyûjtõ/elõkezelõ számára kötelezõ, mivel a Hgt. elõírja, hogy a
hulladék csak engedéllyel rendelkezõ kezelõnek adható át.
Az engedély tartalmazza a kezelési kódot is. Erre való tekintettel a begyûjtõ/elõkezelõ akkor jár el helyesen, ha
ezeket a hulladék átadás-átvételi szerzõdésben rögzíti. A
kezelõ KÜJ/KTJ számának átadását a törvény ugyan nem
írja elõ, de az adatszolgáltatás szempontjából a begyûjtõnek/elõkezelõnek és a kezelõnek közös érdeke, hogy ezeket az azonosítókat kölcsönösen közöljék egymással.
Ugyanis amíg a HB lapon a begyûjtõnek/elõkezelõnek a
kezelõ KÜJ/KTJ számát kell megadnia, a kezelõk által kitöltött HB és HK lapokon az átadó (begyûjtõ/elõkezelõ)
KÜJ/KTJ számát kell közölni. Az adatlapok feldolgozása
során a számítógépes program a KÜJ/KTJ számok alapján
párosítja az átadás-átvételeket, a sikertelen párosításról a
program hibaüzenetet küld, amely ellenõrzést von maga
után.
Kezelési kód: jelenti azt a kezelési kódot, amellyel az
átadott hulladékot a továbbiakban kezelni fogják. Begyûjtésre vagy elõkezelésre történõ átadás esetén a 3. számú
melléklet 2. és 3. pontjában felsorolt begyûjtési és elõkezelési kódok használhatók. A végsõ kezelési kód (hasznosítás/ártalmatlanítás) azonosító számát a Hgt. 3. és 4. számú
mellékletei szerint kell megadni. Egyazon hulladék esetén
többféle kezelésre történõ átadás is lehetséges.
Kezelést végzõ KÜJ/KTJ száma: az elõkezelést, begyûjtést, illetõleg hasznosítást/ártalmatlanítást engedéllyel
végzõ gazdálkodó, illetve telephelyének környezetvédelmi
azonosítói. A kezelést végzõnek minden esetben rendelkeznie kell KÜJ és KTJ számmal. Amennyiben a hulladékot
külföldre szállítják, ebbe a rovatba a nemzetközi szállítmányozási gyakorlatnak megfelelõ ország jelzést kell beírni,
azonban a kezelési kód (elsõ oszlop) ebben az esetben csak
hasznosítás (Hgt. 4. számú melléklete) lehet.
Kezelést végzõ neve: az elõkezelést, begyûjtést, illetõleg hasznosítást/ártalmatlanítást (kezelést) – engedéllyel
végzõ – telephely megnevezése.
Típus: A telephelyre környezetvédelmi (hulladékgazdálkodási) szempontból jellemzõ tevékenységet kell megadni a következõk szerint: Elõkezelõ=E, Begyûjtõ=B,
Hasznosító/ártalmatlanító=K, Export=P
Amennyiben a termelõ hulladékát exportra adja át, abban az esetben a kezelést végzõ KÜJ/KTJ száma rovatba
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az exportra kerülõ hulladék célországának országjelét kell
írni.
Kezelésre átadott mennyiség [kg]: a bejelentés évében
más telephelynek elõkezelés, begyûjtés, illetõleg végsõ
kezelés céljából átadott hulladék mennyiségét kezelési kódonként, azon belül kezelést végzõkre (kivéve export)
összesítve kell megadni. A külföldre szállított hulladék
mennyiségét kezelési kódra összesítve kell megadni.
Elõkezelésre történõ átadás összesen [kg]: a bejelentési idõszakban más telephelynek elõkezelés céljából átadott hulladék mennyisége összesen. Az elõkezelésre átadott hulladék összes mennyiségét csak az utolsó lapon
kell feltüntetni.
Begyûjtésre történõ átadás összesen [kg]: a bejelentési idõszakban más telephelynek begyûjtés céljából átadott
hulladék mennyisége összesen. A begyûjtésre átadott hulladék összes mennyiségét csak az utolsó lapon kell feltüntetni.
Hasznosításra/ártalmatlanításra történõ átadás
összesen [kg]: a bejelentési idõszakban más telephelynek
hasznosítás/ártalmatlanítás céljából átadott hulladék
mennyisége összesen. A hasznosításra/ártalmatlanításra
átadott hulladék összes mennyiségét csak az utolsó lapon
kell feltüntetni.
Exportra történõ átadás összesen [kg]: a bejelentési
idõszakban exportra átadott hulladék mennyisége összesen. Az exportra átadott hulladék összes mennyiségét csak
az utolsó lapon kell feltüntetni.
A bejelentési idõszak végén, a telephelyen lévõ tényleges mennyiség [kg]:
Az adott hulladékból (a fizikai megjelenési formát is
figyelembe véve) a bejelentési idõszak végén a telephelyen lévõ tényleges mennyiség.
Ebben a rovatban kell szerepeltetni a telephelyi tároló(k)ban, valamint a gyûjtõhely(ek)en elhelyezett hulladékmennyiséget is.
A tényleges mennyiség meg kell hogy egyezzen a számított zárókészlettel: [nyitó + átvett + elõkezelés eredményeként fennmaradt) – (elõkezelt mennyiség + elõkezelõnek/begyûjtõnek/hasznosítónak/ártalmatlanítónak/külföldre átadott) = záró].
A bejelentési idõszak végén, a telephelyen lévõ tényleges hulladék mennyiségét csak az utolsó lapon kell feltüntetni.
2.4. HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁS/HASZNOSÍTÁS BEJELENTÕ [HK LAP, a 164/2003.
(X. 18.) Korm. rendelet 5. számú melléklete]
A bejelentõlap a végsõ kezelés céljából átvett és a kezelõ telephelyen ténylegesen kezelt hulladékok bejelentésére
szolgál, a Rendeletben elõírt adatszolgáltatási kötelezettség hatálya alá tartozó – hulladékhasznosítást, -ártalmatlanítást végzõ – telephelyekre vonatkozóan.
Az adatszolgáltatás alapja a kezelési kód, azon belül az
azonos hulladékkóddal és fizikai megjelenési formával
rendelkezõ hulladék, tehát egy-egy kezelõnek annyi lapot
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kell kitöltenie, ahány kezelési kód szerinti kezelési tevékenységet végez hulladékfajtánként (figyelembe véve a
fizikai megjelenési formát is).
Amennyiben a kezelési tevékenység során másodlagos
hulladék keletkezik, akkor – függetlenül attól, hogy a kezelési tevékenysége során, vagy egyéb tevékenysége eredményeként keletkezett-e a hulladék – ezekrõl külön bejelentést kell tenni a HT lapon.
A fejlécben szereplõ adatok
Az egyes adatlapok egyértelmû azonosíthatósága érdekében valamennyi adatlapon rögzíteni kell az adatszolgáltató azonosítását biztosító KÜJ és KTJ kódszámokat,
valamint a Borítólapon is szereplõ évszámot, valamint veszélyeshulladék-kezelés esetén annak a negyedévnek a
számát, amelyre a bejelentés vonatkozik.
Kezelési kód: a kezelési kód azonosító számát a Hgt.
3. és 4. számú mellékletei szerint kell megadni.
Oldalszám: Az általános kitöltési szabályok szerint
(l. III/1. fejezet).
Hulladékkód: kezelés céljából átvett hulladék kódszámát a hulladékok jegyzékérõl szóló 16/2001. (VII. 18.)
KöM rendelet A) listája szerint kell megadni.
Fizikai megjelenési forma: a keletkezett hulladék
20 °C-on mutatott megjelenési formájának megfelelõ betûjelzést (lásd 3. számú melléklet 1. pont) kell írni.
Hulladék megnevezése: azt a megnevezést kell alkalmazni, amely a hulladékjegyzékben szerepel.
Legfontosabb összetevõk: Csak veszélyes hulladék
esetén kell kitölteni! Az adott veszélyes hulladékra jellemzõket kell feltüntetni a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet
1. számú mellékletének E) pont 4. pontjában felsoroltak
szerint, amennyiben a listában az adott összetevõ megtalálható. Legfeljebb 6 db összetevõ bejelölése lehetséges
ugyanazon hulladék esetében. Amennyiben a veszélyes
hulladék nem jellemezhetõ a megadott C számok egyikével sem, megadása nem kötelezõ. A C számo(ka)t csak az
elsõ lapon kell feltüntetni.
Legfontosabb veszélyességi jellemzõk: Csak veszélyes hulladék esetén kell kitölteni! A Hgt. 2. számú melléklete szerinti jellemzõk közül az adott veszélyes hulladék jellemzõit kell feltüntetni. Legfeljebb 3 db jellemzõ
tulajdonság bejelölése lehetséges ugyanazon hulladék esetében. Legalább egy veszélyességi jellemzõt fel kell tüntetni, amennyiben a hulladékra egy H szám sem jellemzõ,
azt nem-veszélyes hulladékként kell besorolni. A H számo(ka)t csak az elsõ lapon kell feltüntetni.
Kezelési tevékenység megnevezése: a Hgt. 3. számú és
4. számú mellékletei szerinti szöveges megnevezés.
A kezelési engedély száma: az adatszolgáltató számára
kiadott engedély számát kell feltüntetni. Az engedély számát csak az elsõ lapon kell feltüntetni.
Telephelyen a bejelentési idõszak elején lévõ tényleges mennyiség [kg]: ebben a rovatban a fejlécben szereplõ
kezelési kódra, valamint hulladékra vonatkozóan az év,
illetõleg veszélyes hulladék esetén a negyedév elején rendelkezésre álló nyitó készletet kell megadni, függetlenül
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attól, hogy melyik bejelentési idõszakban történt a hulladék kezelésre történõ átvétele, illetõleg az elõzõ idõszakban abból mennyit kezeltek.
A rovat tartalma meg kell, hogy egyezzen a telephely
elõzõ évi (veszélyes hulladék esetén negyedévi) zárókészletével.
A bejelentési év elején a telephelyen lévõ tényleges
mennyiséget csak az elsõ lapon kell feltüntetni.
A bejelentési idõszakban kezelésre átvett hulladékok
Az átadó település azonosító száma: amennyiben a
végsõ kezelés céljából történt átvétel az adatszolgáltatási
körbe be nem vont, tehát KÜJ/KTJ számmal nem rendelkezõ gazdálkodó szervezettõl vagy lakosságtól történik,
akkor ebbe a rovatba a mindenkor érvényes KSH
„Magyarország helységnévtár”-ban szereplõ települési
kódot kell írni. Ezt a rovatot minden esetben ki kell tölteni,
ha az átadó KÜJ/KTJ száma nem ismert. Üresen kell
hagyni abban az esetben, ha az átadó KÜJ/KTJ száma kerül bevezetésre a következõ oszlopban, illetve, ha az átvett
hulladék importból származik. Importhulladék esetén a
származási országot a KÜJ/KTJ mezõben kell megjelölni,
illetve az „Eredet” oszlopban kell megjelölni, hogy az importból származik (lásd alább).
Az átadó KÜJ/KTJ száma: a hulladékot kezelésre átadó gazdálkodó, illetve telephelyének azonosítói. A végsõ
kezelõ szempontjából átadónak számít az a gazdálkodó,
amellyel a végsõ kezelõ hulladék átadás-átvételi szerzõdésben áll [ez lehet termelõ, esetleg másik (elõ)kezelõ, begyûjtõ, de nem lehet olyan szállító, amelynek feladata csak
a szállítmányozásra vonatkozik, és nem rendelkezik pl. begyûjtési engedéllyel az adott hulladékra vonatkozóan].
Importból származó hulladék esetén a KÜJ/KTJ mezõbe a
nemzetközi szállítmányozási gyakorlatban alkalmazott ország besorolás szerinti származási helyet kell beírni.
Adott hulladék esetén a települési azonosító és a
KÜJ/KTJ szám mezõk közül csak az egyik tölthetõ ki.
Nem kell rendelkeznie KÜJ/KTJ számmal:
– a lakosságnak,
– az ún. „kis termelõ”-nek, amely a foglalkoztatottak
létszáma, illetve a keletkezett hulladékmennyiség következtében nem kötelezett rendszeres adatszolgáltatásra,
– valamint a külföldi székhelyû hulladékexportõrnek,
amely Magyarországra hoz be hasznosítás céljából hulladékot. Utóbbi esetben a végsõ kezelõ csak hasznosító
lehet.
Rendelkeznie kell KÜJ/KTJ számmal minden hulladékkezelést végzõ szervezetnek (begyûjtõnek, elõkezelõnek,
hasznosítónak és ártalmatlanítónak), illetve azoknak a
gazdálkodóknak, amelyek a tevékenységük során keletkezett hulladékról rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek
(10 fõ foglalkoztatott létszámot elérik, illetve a Rendeletben meghatározott hulladékmennyiségi limiteket meghaladóan keletkezik náluk hulladék).
Erre való tekintettel a végsõ kezelõ akkor jár el helyesen, ha a hulladék átadás-átvételi szerzõdés megkötésével
egyidejûleg (vagy utólag) partnereitõl ezeket a számokat
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megkéri – egyúttal közli partnereivel a saját azonosítóit is.
Az átadó KÜJ/KTJ számának megadását jogszabály ugyan
nem írja elõ, de az adatszolgáltatás szempontjából a termelõnek és a kezelõnek közös érdeke, hogy ezeket az azonosítókat kölcsönösen közöljék egymással. Ugyanis amíg a
HT lapon a termelõnek a kezelõ KÜJ/KTJ számát kell
megadnia, a kezelõk által kitöltött HB és HK lapokon az
átadó (termelõ) KÜJ/KTJ számát kell közölni. Az adatlapok feldolgozása során a számítógépes program a
KÜJ/KTJ számok alapján párosítja az átadás-átvételeket, a
sikertelen párosításról a program hibaüzenetet küld, amely
ellenõrzést von maga után.
Az átadó neve: a KÜJ sornál a kezelésre átadó gazdálkodószervezet megnevezését, a KTJ sornál a telephely
megnevezését kell írni. Erre a lapra csak az aktuális és
KAR-ban is szereplõ telephely megnevezés írható.
Eredet: az átvett hulladék típusát kell feltüntetni a következõk szerint: lakossági települési=L, termelõi települési=T, egyéb termelõi=M, import=I hulladék.
„T” betûvel a települési szilárd hulladékok körébe tartozó, a gazdálkodóknál, intézményeknél keletkezõ, háztartási hulladékhoz hasonló jellegû és összetételû, veszélyesnek nem minõsülõ szilárd hulladék (lásd 1. számú melléklet C bekezdés), illetve a gazdálkodószervezeteknél
képzõdõ települési folyékony hulladék átvételét kell jelölni.
„M” betûvel a települési hulladékok körébe nem tartozó, a gazdálkodóknál, intézményeknél keletkezõ hulladék (lásd 1. számú melléklet C bekezdés) átvételét kell
jelölni.
Amennyiben a termelõ hulladéka importból származik,
abban az esetben a kezelést végzõ KÜJ/KTJ száma rovatba
az exportáló ország jelét kell írni. Hulladékot külföldrõl
csak hasznosítás céljából lehet importálni.
Kezelésre átvett mennyiség [kg]: a bejelentési idõszakban a fejlécben szereplõ hulladékfajtából hasznosítás/ártalmatlanítás céljából átvett hulladék mennyiségét
átadókra (átadó település, vagy átadó gazdálkodó szervezet/telephely), azon belül eredetre összesítve kell megadni.
Hasznosításra/ártalmatlanításra átvett összesen
[kg]: a bejelentési idõszakban a fejlécben szereplõ kezelés
céljából, az ott feltüntetett hulladékfajtából (figyelembe
véve a fizikai megjelenési formát is) átvett hulladék
mennyiségét összesítve kell megadni.
A hasznosításra/ártalmatlanításra átvett hulladék összes
mennyiségét csak az utolsó lapon kell feltüntetni.
Telephelyen hasznosított/ártalmatlanított összesen
[kg]: A fejlécben szereplõ hulladék (figyelembe véve a
kezelési kódot és a fizikai megjelenési formát is) összes
– telephelyen – hasznosított/ártalmatlanított mennyisége.
A telephelyen hasznosított/ártalmatlanított hulladék
összes mennyiségét csak az utolsó lapon kell feltüntetni.
Másodlagosan keletkezett hulladék mennyisége
összesen [kg]: Amennyiben a hasznosítás/ártalmatlanítás
eredményeként más, a kezelt hulladéktól eltérõ (más kód-
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számú, vagy ugyanazon kódszámhoz tartozó, de más fizikai megjelenési formájú) hulladékfrakció is keletkezik,
akkor annak összesített mennyiségét ebbe a rovatba kell írni. A kezelés során keletkezett (vízjogi engedéllyel közcsatornába bocsátott) szennyvíz nem értendõ bele a másodlagosan keletkezett hulladékmennyiségbe. Azonban
amennyiben folyékony hulladék keletkezik a kezelési
technológia során (pl. fázisszétválasztás), akkor azt a másodlagosan keletkezett hulladékmennyiségbe be kell számítani.
Másodlagosan keletkezett hulladék esetén az adatszolgáltató telephelynek ki kell töltenie a Hulladékkeletkezésbejelentõ lapot is (HT).
A másodlagosan keletkezett hulladék összes mennyiségét csak az utolsó lapon kell feltüntetni.
A bejelentési idõszak végén a telephelyen lévõ tényleges mennyiség [kg]: a fejlécben szereplõ hasznosítási/ártalmatlanítási célból, az adott hulladékból (figyelembe véve a fizikai megjelenési formát is), a bejelentési idõszak
végén a telephelyen lévõ tényleges mennyiség.
A tényleges mennyiség meg kell, hogy egyezzen a számított zárókészlettel: [nyitó + átvett – hasznosított/ártalmatlanított) = záró].
A bejelentési idõszak végén a telephelyen lévõ tényleges mennyiséget csak az utolsó lapon kell feltüntetni.
2.5. HULLADÉKELSZÁLLÍTÁS-BEJELENTÕ
LAP [E-PRTR LAP, a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 6. számú melléklete]
Az E-PRTR betûszó az Európai Szennyezõanyagkibocsátási és -szállítási Nyilvántartás angol elnevezésének rövidítésére utal. Az E-PRTR nyilvántartást az
Európai Parlament és Tanács a 166/2006/EK számú rendelettel (a továbbiakban 166/2006/EK rendelet) hozta létre.
A 166/2006/EK rendelettel összhangban, az E-PRTR részeként a hulladékról vezetett nyilvántartás és adatszolgáltatás is úgy került kibõvítésre, hogy a nem veszélyes és
veszélyes hulladékok telephelyrõl történõ elszállításáról összegzett, pontos adatok álljanak rendelkezésre.
Az E-PRTR-rel kapcsolatos, hulladékgazdálkodási vonatkozású információkat jelen útmutató 1. számú mellékletének E. pontjában talál.
A fejlécben szereplõ adatok
Az egyes adatlapok egyértelmû azonosíthatósága érdekében valamennyi adatlapon rögzíteni kell az adatszolgáltató azonosítását biztosító KÜJ és KTJ számokat, valamint a Borítólapon is szereplõ beszámolási idõszakot,
évet, amelyre a bejelentés vonatkozik. A KTJ szám rovatban ebben az esetben is a telephelyre vonatkozó azonosítót
kell beírni.
Oldalszám: Az általános tudnivalók (l. III/1.fejezet)
szerint.
Nem veszélyes hulladékról szóló E-PRTR adatszolgáltatás
Hulladékkezelési mûvelet: Az üzemeltetõnek jeleznie
kell, hogy a telephelyrõl elszállított összes nem veszélyes
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hulladékból mennyi került hasznosításra („R”), illetve ártalmatlanításra („D”). A megadott kódok (R/D) a HT és
HB lapokon szerepeltetett hulladékkódonkénti mennyiségek összesítésére, a telephelyrõl elszállított összes nem veszélyes hulladék mennyiségére vonatkoznak.
Abban az esetben is a végsõ kezelési módot, hasznosítást, illetve ártalmatlanítást kell feltüntetni, ha a nem veszélyeshulladék-begyûjtõnek, -elõkezelõnek került átadásra, vagy az országhatáron kívül került kezelésre.
Ha a hulladékot olyan hulladékkezelésre szánják, amely
hasznosítási és ártalmatlanítási mûveleteket egyaránt magában foglal (pl. szétválogatás), azt a kezelési mûveletet
(R vagy D) kell jelenteni, amelyre a hulladék több mint
50%-át szánják. Azokban a ritka esetekben, amikor az
üzem nem tudja nyomon követni, hogy a hulladék több
mint 50%-át ártalmatlanítják-e vagy hasznosítják, a
„D” kódot kell alkalmazni.
Elszállított mennyiség (tonna/év): A hasznosításra
(R) vagy ártalmatlanításra (D) elszállított hulladék
mennyiségét nedves súlyra vonatkozóan, tonna/év mértékegységében, két tizedes pontossággal kell megadni.
A HT és HB, valamint az E-PRTR lapon jelentett hulladékmennyiségek közötti összefüggés az 1. számú melléklet E. pontjában található.
Adatmeghatározás módja M/SZ/B: Az adatoknál
minden esetben jelezni kell, hogy az adat mért (M), számított (SZ) vagy becsült (B) érték. A hulladékos bejelentésekben szerepeltetett mennyiségek általában mért (M) értékek. (Az SZ számított jelet akkor kell alkalmazni,
amikor a telephelyrõl történõ elszállítás mennyisége
tömegmérleg felhasználásával végzett számításon alapul.
A szakértõk becsléssel meghatározott tömeget B becsült
értékként kell jelenteni. Amikor a telephelyrõl elszállított
összes veszélyes, illetve nem veszélyes hulladék mennyiségét egynél több adatmeghatározási módszerrel állapították meg, akkor a legnagyobb mennyiségû kibocsátás meghatározásánál használt módszert kell a jelentésben feltüntetni.)
Használt elemzési/számítási módszer: Az E-PRTR-hez
illesztett szabványlistát lásd 3. számú melléklet 4. pont.
Megjegyzés: Nem veszélyes hulladék telephelyrõl történõ elszállítása esetén a „Hasznosító/Ártalmatlanító neve
és címe”, valamint a „Tényleges hasznosítási/ártalmatlanítási telephely címe” rovatot nem kell kitölteni!
Veszélyes hulladékról szóló E-PRTR adatszolgáltatás
A veszélyes hulladék elszállításról szóló adatszolgáltatásban külön kell szerepeltetni az országon belül és az országon kívül kezelt hulladék mennyiségét.
Veszélyes hulladék országon belüli hasznosításáról/ártalmatlanításáról szóló E-PRTR adatszolgáltatás
Hulladékkezelési mûvelet: Az üzemeltetõnek jeleznie
kell, hogy a telephelyrõl elszállított összes veszélyes hulladékból mennyi került országon belül hasznosításra
(„R”), illetve ártalmatlanításra („D”). A megadott kódok
(R/D) a HT és HB lapokon szerepeltetett hulladékkódonkénti mennyiségek összesítésére, a telephelyrõl elszállított
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összes, országon belül kezelt veszélyes hulladék mennyiségére vonatkoznak.
Abban az esetben is a végsõ kezelési módot, hasznosítást,
illetve ártalmatlanítást kell feltüntetni, ha a nem veszélyes
hulladék begyûjtõnek, elõkezelõnek került átadásra.
Ha a hulladékot olyan hulladékkezelésre szánják, amely
hasznosítási és ártalmatlanítási mûveleteket egyaránt magában foglal (pl. szétválogatás), azt a kezelési mûveletet
(R vagy D) kell jelenteni, amelyre a hulladék több mint
50%-át szánják. Azokban a ritka esetekben, amikor az
üzem nem tudja nyomon követni, hogy a hulladék több
mint 50%-át ártalmatlanítják-e vagy hasznosítják, a „D”
kódot kell alkalmazni.
Elszállított mennyiség (tonna/év): A hasznosításra (R)
vagy ártalmatlanításra (D) elszállított hulladék mennyiségét nedves súlyra vonatkozóan, tonna/év mértékegységében, két tizedes pontossággal kell megadni. A HT és HB,
valamint az E-PRTR lapon jelentett hulladékmennyiségek
közötti összefüggés az 1. számú melléklet E. pontjában
található.
Adatmeghatározás módja M/SZ/B: Az adatoknál
minden esetben jelezni kell, hogy az adat mért (M), számított (SZ) vagy becsült (B) érték. A hulladékos bejelentésekben szerepeltetett mennyiségek általában mért (M) értékek. (Az SZ számított jelet akkor kell alkalmazni,
amikor a telephelyrõl történõ elszállítás mennyisége
tömegmérleg felhasználásával végzett számításon alapul.
A szakértõk becsléssel meghatározott tömeget B becsült
értékként kell jelenteni. Amikor a telephelyrõl elszállított
összes veszélyes, illetve nem veszélyes hulladék mennyiségét egynél több adatmeghatározási módszerrel állapították meg, akkor a legnagyobb mennyiségû kibocsátás meghatározásánál használt módszert kell a jelentésben feltüntetni.)
Használt elemzési/számítási módszer: Az E-PRTR-hez
illesztett szabványlistát lásd 3. számú melléklet 4. pont.
Megjegyzés: Veszélyes hulladék telephelyrõl történõ
elszállítása, és országon belül történõ végsõ kezelése esetén a „Hasznosító/Ártalmatlanító neve és címe”, valamint
a „Tényleges hasznosítási/ártalmatlanítási telephely címe”
rovatot nem kell kitölteni!
Veszélyes hulladék országon kívüli hasznosításáról/ártalmatlanításáról szóló E-PRTR adatszolgáltatás
Hulladékkezelési mûvelet: Az üzemeltetõnek jeleznie
kell, hogy a telephelyrõl elszállított összes veszélyes hulladékból mennyi került országon kívül hasznosításra,
(„R”) külön engedély esetén ártalmatlanításra („D”).
A megadott kódok (R/D) a HT és HB lapokon szerepeltetett hulladékkódonkénti mennyiségek összesítésére, a
telephelyrõl elszállított összes, országon kívül kezelt
veszélyes hulladék mennyiségére vonatkoznak.
Abban az esetben is a végsõ kezelési módot, hasznosítást, illetve ártalmatlanítást kell feltüntetni, ha a nem veszélyes hulladék országon belüli begyûjtõnek, elõkezelõnek került átadásra, de a végsõ kezelés nem hazánkban
történt.
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Ha a hulladékot olyan hulladékkezelésre szánják, amely
hasznosítási és ártalmatlanítási mûveleteket egyaránt magában foglal (pl. szétválogatás), azt a kezelési mûveletet
(R vagy D) kell jelenteni, amelyre a hulladék több mint
50%-át szánják. Azokban a ritka esetekben, amikor az
üzem nem tudja nyomon követni, hogy a hulladék több
mint 50%-át ártalmatlanítják-e vagy hasznosítják, a „D”
kódot kell alkalmazni.
Elszállított mennyiség (tonna/év): A hasznosításra (R)
vagy ártalmatlanításra (D) elszállított hulladék mennyiségét nedves súlyra vonatkozóan, tonna/év mértékegységében, két tizedes pontossággal kell megadni. A HT és HB,
valamint az E-PRTR lapon jelentett hulladékmennyiségek
közötti összefüggés az 1. számú melléklet E. pontjában található.
Adatmeghatározás módja M/SZ/B: Az adatoknál
minden esetben jelezni kell, hogy az adat mért (M), számított (SZ) vagy becsült (B) érték. A hulladékos bejelentésekben szerepeltetett mennyiségek általában mért (M) értékek. (Az SZ számított jelet akkor kell alkalmazni,
amikor a telephelyrõl történõ elszállítás mennyisége
tömegmérleg felhasználásával végzett számításon alapul.
A szakértõk becsléssel meghatározott tömeget B becsült
értékként kell jelenteni. Amikor a telephelyrõl elszállított
összes veszélyes, illetve nem veszélyes hulladék mennyiségét egynél több adatmeghatározási módszerrel állapították meg, akkor a legnagyobb mennyiségû kibocsátás meghatározásánál használt módszert kell a jelentésben feltüntetni.)
Használt elemzési/számítási módszer: Az E-PRTR-hez
illesztett szabványlistát lásd 3. számú melléklet 4. pont.
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Hasznosító/Ártalmatlanító neve és címe: Veszélyes
hulladék telephelyrõl történõ elszállítása, és országon kívül történõ végsõ kezelése esetén a rovatot ki kell tölteni,
és a külföldi gazdálkodószervezetre vonatkozó adatokat
kell megadni.
Tényleges hasznosítási/ártalmatlanítási telephely címe: Veszélyes hulladék telephelyrõl történõ elszállítása,
és országon kívül történõ végsõ kezelése esetén a rovatot
ki kell tölteni, és a külföldi gazdálkodószervezet adott telephelyére vonatkozó adatokat kell megadni.
III. ADATLAPOK
Adatlap a hulladékokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettség keletkezésének és megszûnésének bejelentésére Jelen útmutató 2. melléklet
Hulladékokkal kapcsolatos bejelentõ lapok:
Bejelentõ lap

164/2003. (X. 18.) Korm.
rendelet

Borítólap (BORÍTÓ)

2. számú melléklet

Hulladékkeletkezés bejelentõ (HT)

3. számú melléklet

Hulladék-elõkezelés/begyûjtésbejelentõ (HB)

4. számú melléklet

Hulladékártalmatlanítás/hasznosításbejelentõ (HK)

5. számú melléklet

Hulladékelszállítást bejelentõ (E-PRTR)

6. számú melléklet

1. számú melléklet
A hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség végrehajtását megkönnyítõ gyakorlati példák
Az alább felsorolt példák a gyakorlati életben kizárólag a konkrét körülmények pontos ismeretének figyelembevételével alkalmazhatóak, a gondolatébresztõ kérdésfeltevés nem teszi lehetõvé egyedi ügy elbírálását.
A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségrõl szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) foglaltak jogszerû végrehajtása érdekében fontos néhány tény tisztázása, amelyek meghatározzák a pontos kötelezettségeket. Tisztázandó tények a következõk:
A) Mi tekinthetõ hulladéknak
B) A gazdálkodó milyen feladatot lát el a hulladékkal kapcsolatban
C) Mely hulladékokra terjed ki az adatszolgáltatási kötelezettség
D) Mi a telephely, amelyre vonatkozóan a kötelezettséget teljesíteni kell
E) E-PRTR adatszolgáltatással kapcsolatos információk
Az alábbiakban található összefoglalás és példák segítik a fenti négy tényezõ tisztázását.
A) Mi tekinthetõ hulladéknak
Ennek a ténynek a tisztázása azért lényeges, mert ez dönti el, hogy fennállnak-e a hulladékokkal kapcsolatos kötelezettségek, beleértve a nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatot is. Amennyiben valamely tárgyat vagy anyagot hulladéknak kell tekinteni, azt hulladékként is kell nyilvántartani, és a hulladékokra vonatkozó összes egyéb kötelezettséget is
teljesíteni kell.
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A Hgt. 3. § a) pontja határozza meg a hulladék fogalmát, amely szerint hulladék: bármely, a törvény 1. számú melléklete szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytõl birtokosa megválik, megválni szándékozik,
vagy megválni köteles. Kivételt képeznek azok a termelõnél képzõdõ, tovább nem használható anyagok, amelyekre:
1. a Hgt. hatálya csak annyiban terjed ki, amennyiben azokról jogszabály másképp nem rendelkezik [Hgt. 2. § (2) bekezdése]
2. nem terjed ki Hgt. hatálya (levegõ tisztaságvédelmi jogszabály hatálya alá tartozó, a levegõbe kibocsátott anyagok;
radioaktív hulladékok) [Hgt. 2. § (3) bekezdése].
Az 1. pontban felsorolt anyagok közé az alábbi hulladékok tartoznak:
– az ásványi nyersanyagok kitermelése során vagy azzal együtt kitermelt, azoktól fizikai módszerekkel leválasztott
anyagok,
– állati eredetû melléktermék,
– a szennyvizek, kivéve a folyékony hulladékok,
– a hatástalanított robbanóanyagok.
Ezekre a hulladékáramokra más jogszabályok az irányadóak, a nyilvántartás és adatszolgáltatás szempontjából ez azt
jelenti, hogy amennyiben a felsorolt hulladékokra vonatkozó külön jogszabály nem határoz meg adatszolgáltatási kötelezettséget, abban az esetben a Rendelet szabályait kell alkalmazni. Az alábbi táblázatban az adott hulladékáramra vonatkozó jogszabályok kerültek feltüntetésre:
1. számú táblázat: Egyes hulladékáramokra vonatkozó jogszabályok

Hulladékáram

Bányászati hulladék
Állati eredetû
melléktermék

Szennyvizek

Vonatkozó jogszabály

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre
vonatkozó egészségügyi elõírások megállapításáról szóló
1774/2002/EK rendelet
az állategészségügyrõl szóló 2005. évi CLXXVI. törvény
az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült
termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól
szóló 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggõ alapadatokról szóló
178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet
a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenõrzésére vonatkozó
részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet

Vonatkozó jogszabály
tartalmaz-e adatszolgáltatási elõírást

Adott hulladékáram
esetében a Rendelet
elõírásait alkalmazni
kell-e

Nem
Nem

Igen
Amennyiben
hulladékkezelõ
létesítményben kerül
kezelésre, igen

Igen

Nem

A 2. pontban felsorolt, a Hgt. hatálya alá nem tartozó hulladékokra nem kell alkalmazni a Rendelet elõírásait.
A Hgt. hatálya alá tartozó hulladékokra vonatkozóan (a továbbiakban hulladék) a Hgt. 13. §-ának (1) bekezdése azt is
elõírja, hogy a hulladék termelõje, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkezõ, illetõleg más módon a birtokába kerülõ hulladékot köteles gyûjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. A hasznosításra
vagy ártalmatlanításra vonatkozó kötelezettségét a kötelezett a Hgt. 13. §-ának (2) bekezdése alapján
– jogszabályokban meghatározott feltételekkel, megfelelõ hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti (amennyiben ez a kezelési tevékenység hulladékkezelésiengedély-köteles, az
önálló tevékenységnek minõsül, ilyen formán az eredeti birtokos lényegében megválik a hulladékától, amikor azt akár
saját, önálló kezelési tevékenységben végzett kezelésre átadja), vagy
– az erre feljogosított és engedéllyel rendelkezõ kezelõnek történõ átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével
teljesíti.
A fentiekbõl az következik, hogy hulladéknak kell tekinteni mindazokat a tárgyakat vagy anyagokat, amelyeket annak birtokosa tovább használni már nem tud, és a környezetterhelés és -igénybevétel csökkentése, valamint a környezetveszélyeztetés, illetve környezetszennyezés megakadályozása érdekében azt (önálló tevékenységként végzett) hulladékkezelésre adja át. Az ilyen hulladék átadás-átvétel esetén a kezelõnek hulladékbegyûjtõ, hulladék-elõkezelõ,
hulladékhasznosítási vagy hulladékártalmatlanítási engedéllyel kell rendelkeznie. Nem tekintjük önálló kezelési tevékenységnek azt, ha a termelõ, saját telephelyén a hulladékát a további kezelések eredményességének elõsegítése érdekében elõkezeli, vagy visszanyeréssel, visszaforgatással, újrafeldolgozással a saját technológiájába visszaforgatja.
Ehhez a tevékenységhez kezelõi engedély sem kell. Ekkor a keletkezõ hulladéknak azt kell tekinteni, amely a saját
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elõkezelési mûvelet során keletkezik, vagy amelyet a technológiába már nem lehet visszaforgatni, ezért a termelõ
a továbbiakban ettõl megválik.
A már nem használható tárgyakat és anyagokat annak birtokosa átadhatja (eladhatja) olyan más gazdálkodónak,
magánszemélynek is, amely az adott terméket eredeti rendeltetésének megfelelõen tovább használja (újrahasználat), ezt
nem tekintjük hulladéknak. Tehát például a más gazdálkodószervezetnek, illetve dolgozónak eladott számítógép, bútor
esetében nem kell teljesíteni a Rendelet követelményeit. Ha azonban az átvevõ a már nem használható tárgyakat és anyagokat alapanyagként, segédanyagként közvetlenül, saját termelési folyamatában felhasználja, és ezzel eredeti alapanyagot vált ki vagy részben helyettesít, akkor ez az anyag hulladék, és az átvevõnek hulladékhasznosítási engedéllyel kell
rendelkeznie (amennyiben a papírgyár papírhulladékkal egészíti ki az alapanyagot, akkor hulladékot hasznosít).
Összefoglalva: a hulladékká történõ minõsítés a termelõ oldaláról attól függ, hogy az átvevõ a tárgyat vagy anyagot
milyen további felhasználás céljából veszi át.
Nem hulladék:
– amelyekre a hulladékgazdálkodási törvény hatálya azért nem terjed ki, mert ezekre más jogszabályok az irányadóak
(pl. közcsatornába kibocsátott szennyvíz, takarmányok, talajjavításra, termésnövelõ anyagok),
– a saját telephelyen történõ elõkezelésre, visszanyerésre kerülõ, vagy visszaforgatással, újrafeldolgozással hasznosított anyag,
– amelyet új birtokosa eredeti funkciójának megfelelõen tovább használ, vagy újrahasznál.
Hulladék:
– amelyet hulladékkezelõnek adnak át.
Néhány példa:
– A mezõgazdaságban vagy az élelmiszeriparban termelõdõ melléktermékek (beleértve a trágyát is) általában közvetlenül visszavezethetõk a mezõgazdaságba talajerõ-utánpótlás vagy állati takarmányozás céljából. Az alábbi külön jogszabályok alapján felhasznált mezõgazdasági melléktermékeket nem kell hulladéknak tekinteni:
= a termésnövelõ anyagok engedélyezésérõl, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.)
FVM rendelet,
= a takarmányok elõállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról 2001. évi CXIX. törvény.
Ugyanakkor elõfordulhat, hogy ugyanezeket az anyagokat a fent említett külön jogszabályok szerint nem lehet felhasználni, ekkor ugyanaz az anyag, amely az elõbbi példában nem volt hulladék, most hulladékként jelentkezik. Ezt a
hulladékot (legyen az trágya vagy más biohulladék) a környezet védelme érdekében hulladékkezelõ mûben kell kezelni,
amely lehet pl. komposztáló telep, vagy az állati hulladékból történõ húsliszt-elõállító üzem. A komposzt hasznosításra
kerül (esetleg a mezõgazdaságban), a húslisztet pedig égetéssel ártalmatlanítják.
– A többszöri töltésre alkalmas csomagolóanyagok (üvegek, hordók, ballonok), vagy pl. újratölthetõ nyomtatópatronok mindaddig nem hulladékok, amíg a töltõ cég és a felhasználó között folyamatosan forgalomban vannak. Hulladékká
akkor válnak, ha további használatuk (töltésük) már nem lehetséges, mert pl. megsérültek, összetörtek. Ha ez a töltés helyén történt, akkor ott jelentkezik a hulladék, ha a felhasználónál, akkor az válik a hulladék birtokosává. Amennyiben a
több-utas használatú termék még javítható, javítás után az ismét termékké válik, csak az abból eltávolított anyagokat kell
hulladéknak tekinteni. Ez tipikus eset pl. az összetört raklapok esetén.
A hulladék-nem hulladék határvonal mentén további pontosítások is szükségesek. Ezek a pontosítások szintén a
Hgt.-bõl vezethetõk le.
Folyékony hulladék:
– A Hgt. 3. § d) pontja szerint folyékony hulladék: az a hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el, és nem bocsátanak ki szennyvízelvezetõ hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül. Következésképpen az a folyékony
anyag, amely közvetlenül a szennyvíztisztító rendszerbe kerül bevezetésre és kezelésre, szennyvíznek, és nem hulladéknak minõsül. Ezekre a szennyvízkezelésre vonatkozó szabályok az érvényesek. Vonatkozik ez mind a települési, mind az
ipari eredetû szennyvizekre. Ugyanakkor a szennyvízcsatorna-hálózatra nem minden esetben lehetséges a közvetlen bekötés. Ezekben az esetekben (kivéve az egyedi szennyvízkezelõ kis létesítmény vagy kis berendezés) a folyékony anyagot folyékony hulladéknak kell tekinteni, a jogszabály alapján elszállításra és a hulladékgazdálkodási szabályoknak
megfelelõen kell arról gondoskodni (pl. nyilvántartás, adatszolgáltatás). Lehetséges, hogy a szippantott folyékony hulladék végül a szennyvízkezelõ rendszerbe kerül leürítésre (csatornaszem, szennyvízkezelõ mûtárgy), de a leürítés pillanatáig ezt folyékony hulladékként kell kezelni. Vonatkozik ez a közszolgáltató által gyûjtött települési folyékony hulladékra is (melynek hulladékkódja 20 03 04 emésztõgödrökbõl származó iszap).
– Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a szennyvizek kezelése során keletkezõ tisztított víztõl különbözõ anyagok
(rácsszemét, homokfogók, ülepítõk iszapja, olaj- és zsírfogók fölözéke és iszapja, szennyvíziszap) már hulladékként jelentkeznek.
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Szennyvíziszap:
– Alaphelyzetben a szennyvíziszap hulladék (beleértve a lerakó takarására használt stabilizált szennyvíziszapot),
ezért arra a hulladékgazdálkodás elõírásai vonatkoznak.
– Kivéve, ha a szennyvíziszap összetétele, és a területi lehetõségek alapján van lehetõség annak mezõgazdasági hasznosítására [lásd a szennyvizek és szennyvíziszapok mezõgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló
50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet]. Ebben az esetben a szennyvíziszapra a termõföldön történõ elhelyezés szabályai vonatkoznak. Az ilyen szennyvíziszapokat nem tekintjük hulladéknak.
Gáznemû hulladék levegõbe kibocsátott anyagok:
– A levegõ tisztaságvédelmi jogszabály hatálya alá tartozó, levegõbe kibocsátott anyagokra a Hgt. 2. §-ának (3) bekezdése alapján a Hgt. hatálya nem terjed ki, ezért ezeket nem tekintjük hulladéknak.
– Hulladékok ellenben pl. a szerves oldószer-, hûtõanyag- és hajtógáztartalommal rendelkezõ tartályok, a hab/aeroszolpalackok, klór-fluor-szénhidrogéneket tartalmazó tartályok és berendezések. Ezeket, jellegüknek megfelelõen, a
hulladékok jegyzékérõl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 14. fõcsoportja szerint kell hulladékként besorolni.
B) A gazdálkodó milyen feladatot lát el a hulladékkal kapcsolatban
A Rendelet alapvetõen a gazdálkodók számára ír elõ feladatokat. Ezért tisztázni szükséges, hogy ki tekinthetõ gazdálkodónak, illetve gazdálkodó szervezetnek. Ezek a következõk:
– Cégbírósági bejegyzés alapján nyilvántartott vállalkozások
– KSH törzsszámmal rendelkezõ vállalkozások, vállalkozók
A fentiek értelmében nem tekinthetõk gazdálkodónak:
– A gazdálkodói tevékenységet nem folytató magánszemélyek
– Az õstermelõk
A hulladékkal kapcsolatban ellátott feladat tekintetében alapvetõen meg kell különböztetni a hulladék termelõjét és
kezelõjét, mivel rájuk eltérõ rendelkezések vonatkoznak a Rendelet szerint.
A Rendelet 7. §-ának (1) bekezdése értelmében rendszeres adatszolgáltatásra telephelyenként – a szállító kivételével – a hulladék kezelõje, továbbá az a termelõ kötelezett, amely esetben a gazdálkodó szervezetnél (nem a telephelyen!)
foglalkoztatottak száma eléri a 10 fõt, vagy a tárgyévben a telephelyen keletkezett (birtokolt) hulladékok összes
mennyisége meghaladja a Rendeletben megadott értékeket.
Az alábbi táblázat tartalmazza azokat a szempontokat, amely alapján a gazdálkodó szervezet meghatározhatja, hogy
mit kell tennie nyilvántartás vezetése, az adatszolgáltatás teljesítése érdekében:
2. számú táblázat: A nyilvántartás, adatszolgáltatás végrehajtása
Hulladékgazdálkodási szempontból
a gazdálkodó szervezetre jellemzõ tevékenység

1.

Hulladéktermelõ, ahol:
– a foglalkoztatottak létszáma meghaladja a 10 fõt,
– de a telephelyein legfeljebb csak olyan települési hulladék
keletkezik, amelyet a helyi közszolgáltatónak adtak át

2.

Hulladéktermelõ, ahol:
– a foglalkoztatottak létszáma meghaladja a 10 fõt,
– de a telephelyein legfeljebb csak olyan hulladék keletkezik,
amelyet külön jogszabály alapján bejegyzett, a hulladék
visszavételére kötelezettnek, vagy azzal szerzõdésben álló
átvevõnek adtak át
Hulladéktermelõ, ahol:
– a foglalkoztatottak létszáma meghaladja a 10 fõt,
– egyes telephelyein keletkezik (a kivételek közé nem tartozó)
hulladék,
– de vannak a telephelyei, ahol legfeljebb csak közszolgáltatás
keretében átadott települési hulladék keletkezik, vagy olyan
hulladék keletkezik, amelyet a külön jogszabály alapján
bejegyzett, a hulladék visszavételére kötelezettnek, vagy azzal
szerzõdésben álló átvevõnek adtak át (a kivételek közé tartozó
hulladék)

3.

A nyilvántartás, adatszolgáltatás végrehajtása

– ezen települési hulladékokról nyilvántartást nem kell vezetni,
– ezen települési hulladékokról adatszolgáltatást sem kell tenni,
– a gazdálkodó szervezetnek a Rendelet 9. §-ának
(2) bekezdése alapján nincs (sem adatszolgáltatási, sem
bejelentkezési) kötelezettsége
– ezen hulladékról nyilvántartást kell vezetni,
– ezen hulladékról adatszolgáltatást nem kell teljesíteni,
– a gazdálkodó szervezetnek a Rendelet alapján errõl a
hulladékról nyilvántartást kell vezetni, de adatot nem kell
szolgáltatnia (és nem kell bejelentkeznie a HIR-be)
– a közszolgáltatás keretében átadott hulladékról nyilvántartást
nem kell vezetni,
– a külön jogszabály alapján bejegyzett, a hulladék
visszavételére kötelezettnek, vagy azzal szerzõdésben álló
átvevõnek átadott hulladékról nyilvántartást kell vezetni,
– az összes többi hulladékról nyilvántartást kell vezetni,
– minden telephelyrõl rendszeres adatszolgáltatást kell
teljesíteni:
1. azokról ahol csak a kivételek közé tartozó hulladék keletkezik
ún. 0-s borítólapot kell kitölteni (lásd Borítólap kitöltése),
2. az összes többi telephelyrõl adatszolgáltatást kell teljesíteni
(a HIR-be történõ bejelentkezéskor az összes telephelyet be kell
jelenteni, az összes telephelyre kell KTJ számot kérni)

1336

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ
Hulladékgazdálkodási szempontból
a gazdálkodó szervezetre jellemzõ tevékenység

4.

Hulladéktermelõ, ahol:
– a foglalkoztatottak létszáma meghaladja a 10 fõt,
– minden telephelyen képzõdik (a kivételek közé nem tartozó)
hulladék

5.

Hulladéktermelõ, ahol:
– a foglalkoztatottak létszáma nem haladja meg a 10 fõt,
– de egyes telephelyein a keletkezõ és birtokolt (a telephelyen
összességében megtalálható) hulladékok mennyisége meghaladja
a) veszélyes hulladék esetében a 200 kg-ot, vagy
b) nem veszélyes hulladék esetében a 2000 kg-ot, vagy
c) nem veszélyes építési és bontási hulladék esetében az
5000 kg-ot.

6.

Hulladéktermelõ, ahol:
– a foglalkoztatottak létszáma nem haladja meg a 10 fõt,
– és az egyes telephelyen keletkezõ és birtokolt (a telephelyen
összességében megtalálható) hulladékok mennyisége nem
haladja meg
a) veszélyes hulladék esetében a 200 kg-ot, vagy
b) nem veszélyes hulladék esetében a 2000 kg-ot, vagy
c) nem veszélyes építési és bontási hulladék esetében az
5000 kg-ot
Hulladékkezelõ
(begyûjtõ, elõkezelõ, hasznosító, ártalmatlanító)

7.
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A nyilvántartás, adatszolgáltatás végrehajtása

– minden hulladékról nyilvántartást kell vezetni,
– minden telephelyrõl és hulladékról rendszeres
adatszolgáltatást kell teljesíteni (a HIR-be történõ
bejelentkezéskor az összes telephelyet be kell jelenteni, az
összes telephelyre kell KTJ számot kérni)
– minden (a kivételek közé nem tartozó) hulladékról
nyilvántartást kell vezetni (a keletkezõ hulladék mennyiségétõl
függetlenül),
– csak azokra a telephelyekre vonatkozóan kell rendszeres
adatszolgáltatást teljesíteni, amelyek esetében a keletkezett
hulladék mennyisége meghaladja a felsorolt határokat (a HIR-be
történõ bejelentkezéskor csak az adatszolgáltatásra köztelezett
telephelyeket kell bejelenteni, csak az adott telephelyekre kell
KTJ számot kérni)
– minden a (kivételek közé nem tartozó) hulladékról
nyilvántartást kell vezetni (a keletkezõ hulladék mennyiségétõl
függetlenül)
– rendszeres adatszolgáltatást egyik telephelyre vonatkozóan
sem kell teljesíteni (és nem kell bejelentkeznie a HIR-be)

– minden keletkezõ hulladékról (kivéve a közszolgáltatás
keretében átadott települési hulladékot), nyilvántartást kell
vezetni, különös tekintettel a másodlagos hulladékokra,
– minden kezelt hulladékról nyilvántartást kell vezetni,
– a HIR-be történõ bejelentkezéskor minden telephelyet be kell
jelenteni,
– minden (a kivételek közé nem tartozó) keletkezõ hulladékról
adatot kell szolgáltatni, különös tekintettel a másodlagos
hulladékokra
– minden kezelt hulladékról adatot kell szolgáltatni

A hulladéktermelõ
A Hgt 3. §-ának f) pontja értelmében termelõ alatt kell érteni azt, akinek a tevékenysége során a hulladék keletkezik,
vagy tevékenysége következtében a hulladék jellege és összetétele megváltozik. Ennek megfelelõen hulladéktermelõ lehet a különbözõ nemzetgazdasági szakágazatokban tevékenységet végzõ gazdálkodó (elsõdleges hulladékok), valamint
a hulladékkezelés során keletkezõ másodlagos hulladékok tekintetében a hulladékkezelõ is. Mind az elsõdleges, mind a
másodlagos hulladékokat termelõknek ebben a feladatkörükben egységesen a hulladéktermelõre vonatkozó elõírásokat
(is) kell teljesíteni.
A hulladékkal kapcsolatos felelõsség (és az ezzel kapcsolatos feladatok) elsõdlegesen a tevékenységet végzõ termelõt
terhelik, ha ez nem érvényesíthetõ, akkor a birtokosnak kell a termelõ helyett helyt állni. Elsõsorban azoknál a megbízásra végzett tevékenységeknél adódhat probléma, ahol a munka a megbízó telephelyén vagy ingatlanán folyik (pl. építõipar, szolgáltatás). Helyesen jár el a két fél, ha a megbízási szerzõdésben megállapodik arról is, hogy melyikük gondoskodik a keletkezõ hulladékokról. Ebben az esetben valamennyi kötelezettség a szerzõdésben meghatározott felet terheli.
Amennyiben ilyen megállapodást nem kötöttek, a hulladék termelõjének a tevékenység végzõjét, birtokosának a megbízót kell tekinteni.
A Hgt. a hulladék birtokosára ugyanolyan kötelezettségeket ró, mint a hulladéktermelõre, ezért a Rendelet sem tesz
különbséget, így hulladéktermelõnek kell tekinteni mindazokat, akik hulladékot termelnek vagy birtokolnak.
A hulladéktermelõ adatszolgáltatási kötelezettsége több tényezõtõl függ. A Rendelet alapján rendszeres és eseti adatszolgáltatásra kötelezett hulladéktermelõt kell megkülönböztetni, mert ezek feladatai eltérõek.
Rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett hulladéktermelõ a Rendelet 7. §-ának (1) bekezdése alapján:
Az adatszolgáltatást telephelyenként kell teljesíteni (a telephely meghatározását lásd a D pont alatt). A fentiek értelmében, ha a gazdálkodó szervezet több telephelyen végzi tevékenységét, és az egyes telephelyeken dolgozók létszáma
ugyan 10 fõ alatti, de az egész gazdálkodói létszám valamennyi telephelyet figyelembe véve összesen eléri a 10 fõt, rendszeres adatszolgáltatásra kötelezetté válik, és ezt minden telephelyére vonatkozóan meg kell tennie, függetlenül attól,
hogy az egyes telephelyein hány fõt foglalkoztat, illetve ott milyen tömegû és fajtájú hulladék keletkezik évente. Kivételt
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jelentenek ez alól azok a gazdálkodók, amelyeknél minden telephelyen kizárólag közszolgáltatónak átadott települési
(szilárd vagy folyékony) hulladék, illetve a külön jogszabály alapján bejegyzett, a hulladék visszavételére kötelezettnek,
vagy azzal szerzõdésben álló átvevõnek átadott hulladék keletkezik, ezeknek nem kell bejelentést tenni. Ha a gazdálkodónak van legalább egy telephelye, ahol a fenti kivételektõl eltérõ hulladékon kívül más hulladék is keletkezik, akkor
minden telephelyérõl kell adatot szolgáltatnia, azokról a telephelyekrõl is, ahol kizárólag a fenti kivételek között felsorolt hulladék van. (Utóbbiakról csak ezt a tényt kell közölnie. Lásd Borítólap kitöltése.) Azok a 10 fõ feletti gazdálkodók,
amelyek települési hulladékaikat nem a közszolgáltatónak adják át, ezen hulladékaikat nyilvántartani kötelesek, és errõl
adatot is kell szolgáltatniuk.
A Rendelet 7. §-ának (1) bekezdése alapján kötelezõ az adatszolgáltatás akkor is, amikor a gazdálkodónál az alkalmazottak összes létszáma nem éri el a 10 fõt, ugyanakkor egy vagy több telephelyén a keletkezõ hulladékok mennyisége
meghaladja
– veszélyes hulladékok esetében a 200 kg-ot, vagy
– nem veszélyes hulladékok esetében a 2000 kg-ot, vagy
– nem veszélyes építési és bontási hulladékok esetében az 5000 kg-ot.
Ebben az esetben csak a mennyiségi limitet meghaladó telephelyekre vonatkozóan kell adatbejelentést tennie a gazdálkodónak. A mennyiségi limitekbe nem számít bele az a keletkezõ településihulladék-mennyiség, amelyet a gazdálkodó a közszolgáltatónak ad át, továbbá az a hulladék sem, amelyet a külön jogszabály alapján bejegyzett, a hulladék
visszavételére kötelezettnek, vagy azzal szerzõdésben álló átvevõnek adott át. A birtokolt hulladék mennyiségébe azonban beletartozik az elõzõ években keletkezett, de még kezelésre át nem adott hulladékok mennyisége. Ezért ha az elõzõ
évi zárókészlet nem nulla, akkor az adott évben keletkezõ hulladék mennyiségének meghatározásakor figyelembe kell
venni az elõzõ évi zárókészletet, a tényleges hulladék mennyisége az adott tárgyévben keletkezõ hulladék és az elõzõ évi
zárókészlet összege lesz. A 10 fõt nem foglalkoztató gazdálkodó szervezetnek, a rendszeres adatszolgáltatási kötelezettség megállapításakor ezt a teljes mennyiséget kell összevetni a rendeletben szereplõ határokkal. A Hgt. 3. §-ának
q) pontja szerint a tárolás definíciója: a hulladéknak termelõje által a környezet veszélyeztetését kizáró módon végzett,
három évnél rövidebb ideig tartó elhelyezés. Ez alapján, a telephelyen keletkezõ nem veszélyes hulladékot legfeljebb
3 évig lehet tárolni, veszélyes hulladék esetén – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése szerint – a tárolás 1 évben maximált.
A hulladékot elõkezelõ, -kezelõ gazdálkodószervezet, a hulladék elõkezelési, -kezelési tevékenység során keletkezõ
másodlagos hulladék tekintetében termelõnek minõsül, errõl adatszolgáltatási kötelezettséggel bír.
A rendszeres adatszolgáltatóknak a kötelezettségüket minden felszólítás nélkül, a Rendeletben megadott módon és
határidõvel teljesíteniük kell.
Eseti adatszolgáltatásra kötelezett hulladéktermelõ:
A Rendelet elõírásaiból adódóan a nyilvántartás vezetésére kötelezettek körében lesznek olyan hulladéktermelõk,
amelyek rendszeres adatszolgáltatásra nem kötelezettek, mivel sem a foglalkoztatottak létszáma, sem a keletkezõ hulladékok tekintetében nem érik el a megadott határokat. Ez az ún. kistermelõi kör (pl. kisiparosok, kisvállalkozások).
Az ezek által termelt hulladék mennyisége gazdálkodói szinten ugyan nem nagy, azonban országos szinten az összes
mennyiség jelentõs. Ezért nem szabad lemondani a kistermelõi körben képzõdõ hulladékok mennyiségének és összetételének megismerésérõl. Ennek érdekében a Rendelet 9. §-ának (1) bekezdése megadja azt a lehetõséget, hogy az egyébként rendszeres adatszolgáltatásra nem kötelezettektõl is lehessen eseti adatszolgáltatást kérni. Erre statisztikai módszerekkel történõ kiválasztás alapján kerül sor. A kiválasztott termelõk postai úton kapják meg az adatlapokat, amelyek kitöltése és visszaküldése számukra ugyanúgy kötelezõ, mint a rendszeres adatszolgáltatók esetében. A kiválasztott mintacsoportok adatainak feldolgozásával, és a tevékenységet végzõk teljes körére történõ extrapolációval lehet meghatározni
a kistermelõi körbõl kikerülõ hulladékok összetételét és mennyiségét országos szinten.
Az eseti adatszolgáltatásra kötelezettek az adatszolgáltatást postán kézbesített felszólításra teljesítik, az abban szereplõ határidõvel és a mellékelt (a Rendeletben lévõvel azonos) adatlapon, a megjelölt környezetvédelmi hatóság felé.
A hulladéktermelõk adatszolgáltatásukat a HT lapok kitöltésével teljesítik.
A hulladékkezelõ:
A Hgt. 3. §-ának g) pontja szerint hulladékkezelõ az, aki a hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától átveszi, kezeli. A hulladékkezelést végzõket tevékenységük jellege szerint a következõképpen csoportosíthatjuk:
– Hulladékszállító
– Elõkészítõ mûveleteket végzõk:
= Begyûjtõ
= Elõkezelõ
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– Végsõ kezelést végzõk:
= Hulladékhasznosító
= Hulladékártalmatlanító
Rendszeres adatszolgáltatásra a szállító kivételével minden, az elõbb felsorolt hulladékkezelõ kötelezett, a szállítónak
nem kell adatot szolgáltatnia.
A szállító:
Mivel a szállítónak lényegesen eltérõek a Rendelet szerinti kötelezettségei, fontos tisztázni, hogy kit tekintünk szállítónak. A szállító olyan szolgáltatást végez, amely során a hulladéktermelõ és a kezelõ között létrejött átadás-átvételi
szerzõdés tárgyát képezõ hulladékot a szállítmányozási szabályoknak megfelelõen elszállítja. Felelõssége a szállítási
szabályok betartása területén van, illetve a szállításból eredõ szennyezõdés esetén a hulladék eltakarításáról, a terület
szennyezõdésmentesítésérõl, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni (Hgt. 16. §).
A szállítónak a szállított hulladékra a megfelelõ szállítási engedéllyel kell rendelkeznie. A szállító tehát a termelõtõl
vagy a kezelõtõl csupán a szállításra kap megbízást, a hulladék átadás-átvételi szerzõdés a termelõ és a kezelõ között jön
létre. A szállítóra vonatkozó nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek eltérõek a begyûjtõre vonatkozóktól,
ezért nagyon lényeges a két feladatkör pontos elhatárolása. A begyûjtõre vonatkozó szabályokat lásd alább.
Az elõkészítõ mûveleteket végzõk:
A kezelõk következõ, jól megkülönböztethetõ csoportját a begyûjtõk és az elõkezelõk alkotják. Ezek közös jellemzõje, hogy a hulladékkezelési láncban a termelõ és a végsõ kezelést végzõ gazdálkodók között helyezkednek el, velük hulladék átadás-átvételi szerzõdési viszonyban állnak. Másik fontos jellemzõje a csoportnak, hogy olyan tevékenységet végeznek, amely után mindig kell, hogy következzen valamilyen végsõ kezelési folyamat.
A begyûjtõ:
A szállítótól határozottan el kell választani a begyûjtõt. A Hgt. 15. §-ának (2) bekezdése szerint a begyûjtés során a
hulladékkezelõ a hulladékot a hulladék termelõitõl vagy más birtokosaitól rendszeresen összeszedi, illetõleg a hulladékot átveszi a hulladékok birtokosaitól a begyûjtõhelyeken, gyûjtõpontokon, majd elszállítja a begyûjtõhelyre. A Hgt.
15. §-ának (5) bekezdése alapján a hulladékkezelõ begyûjtõhelyet önálló telephelyként vagy telephelyen belüli gyûjtõhelyként hatósági engedély birtokában létesíthet és üzemeltethet, ahol a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelõzõen a
hulladékot elszállításig tárolja, esetenként elõkezeli, illetve további kezelésre, hasznosításra elõkészíti. Ennek megfelelõen a begyûjtõ elõkezelési tevékenységet is végezhet, amelyhez szintén megfelelõ engedéllyel kell rendelkeznie. A begyûjtõ ugyan szállítási tevékenységet is folytat, de végezhet hulladékkereskedelmi tevékenységet is (Hgt. 15. §). Ezekben az esetekben mind a hulladékszállítási, mind a kereskedelemre vonatkozó elõírásoknak is meg kell felelnie. Látható,
hogy a begyûjtõ egyszerre többféle feladatot is elláthat a hulladékkal kapcsolatban. Ehhez igazodva valamennyi tevékenységérõl adatot kell szolgáltatnia. A szállítási tevékenységi körében a szállítóra vonatkozó szabályokat kell teljesítenie, a begyûjtött hulladékról a begyûjtõre vonatkozó szabályok szerint szolgáltat adatot, ha elõkezelést is végez, akkor
az elõkezelésrõl is kell jelentést adnia. Amennyiben a végsõ kezelési formák valamelyikét (hasznosítás, ártalmatlanítás)
is végzi, errõl ebben a minõségében is elkülönítetten kell adatot szolgáltatnia.
A begyûjtõ, a begyûjtõi feladatkörében nem változtathatja meg a hulladék jellegét (kódszámát), tehát másodlagos hulladéka nem keletkezhet. A begyûjtõnek azokat a tevékenységeit, amelyek során másodlagos hulladék keletkezik, elõkezelõi tevékenységnek kell tekinteni, és erre az elõkezelõre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
Begyûjtõként szolgáltatnak adatot:
– A települési szilárd és folyékony hulladék begyûjtõ, beleértve a közszolgáltatót is.
– A nem-veszélyes ipari és termelõi hulladék (fém, fa, textil, papír stb.) begyûjtõ.
– A kiemelt hulladékáramok begyûjtését végzõ szervezetek (pl. hulladék olajok, csomagolási hulladékok, elemek,
akkumulátorok, gumiabroncs hulladék, egészségügyihulladék-begyûjtõk).
– A hulladékudvarok és átvevõhelyek üzemeltetõi.
– A hulladékgyûjtõ szigetek üzemeltetõi.
– A hulladékkereskedõk.
Az elõkezelõ:
A Hgt. 3. §-ának p) pontja szerint az elõkezelés: a hulladék begyûjtését, tárolását, hasznosítását, illetõleg ártalmatlanítását elõsegítõ, azok biztonságát növelõ, a környezetterhelést csökkentõ tevékenység, amely a hulladék fizikai, kémiai,
biológiai tulajdonságainak megváltoztatásával jár. Ennek megfelelõen elõkezelõ az a gazdálkodó, amely ezt a tevékenységet folytatja. Nem kell önálló elõkezelési tevékenységnek tekinteni azt, ha a termelõ, saját telephelyén a hulladékát a
további kezelések eredményességének elõsegítése érdekében elõkezeli. Ehhez a tevékenységhez elõkezelõi engedély
sem kell, és a termelõre nem vonatkoznak az elõkezelõre alkalmazandó szabályok. Minden egyéb esetben az elõkezelési
tevékenység engedélyköteles, és az elõkezelõre vonatkozó adatszolgáltatási szabályokat kell követni. Minden olyan
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hulladékkezelési tevékenységet, amely eredményeként hulladék keletkezik, és amelyet hulladékkezelési folyamat követ, elõkezelésnek kell tekinteni. Elõkezelés pl. az állati hulladékokból történõ húsliszt-elõállítás, mivel az a továbbiakban égetésre kerül, vagy pl. a kórházi hulladékok fertõtlenítése is.
Az elõkezelés során a hulladék jellege megváltozhat (más kódszámmal jellemezhetõ hulladék keletkezhet). Az így keletkezett másodlagos hulladékokat az elõkezelõnek a hulladéktermelõre vonatkozó szabályok alapján kell bejelentenie.
Amennyiben a végsõ kezelési formák valamelyikét (hasznosítás, ártalmatlanítás) is végzi, errõl ebben a minõségében is
elkülönítetten kell adatot szolgáltatnia.
Klasszikus elõkezelési feladatot végez az autóbontó. A bontás során a gépjármûvet alkatrészekre, illetve anyagi minõség szerinti frakciókra bontják. A gépkocsikból kiszerelt, még használható alkatrészeket (karosszériaelemeket, lámpákat stb.) az autóbontó mûbizonylattal termékké minõsíti, ami hasznosítási tevékenység. Az egyéb termékké nem minõsíthetõ frakciókat hasznosításra, illetve ártalmatlanításra más kezelõnek kell átadnia. Erre való tekintettel az autóbontónak
az általa átvett roncsokról elõkezelõként, a végsõ kezelésre átadott hulladékokról másodlagos hulladék termelõként, a
forgalomba hozott alkatrészekrõl hasznosítóként kell az adatszolgáltatását teljesítenie.
Maga a bontási tevékenység egy elõkezelés (P0208 Fizikai-kémiai kezelés válogatás), amely során a 16 01 04* hulladékkódú, termékként tovább nem használható jármûveket szétszedik különbözõ frakciókra. Ennek értelmében a bontó
HB lapon jelenti a bontást. A bontás során keletkezett frakciók másodlagos hulladékok, amelyeket a bontó részletesen
megjelenít a HT lapokon.
A termékké minõsített alkatrészek tekintetében az autóbontó végzi a hasznosítást, amely lehet például:
– R3 oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, regenerálása (beleértve a komposztálást és más
biológiai átalakítási mûveleteket is, vagy
– R4 fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása, vagy
– R5 egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása.
Ebben az esetben a másodlagos hulladékról kitöltött HT lapról az alkatrészt a bontó saját magának adja át HK lapra, és
ott jelenti annak hasznosítását.
A fennmaradó egyéb másodlagos hulladékot a bontó továbbadja kezelésre, a másodlagos hulladékról szóló HT lapon
jelöli a hulladék átvevõjét.
Minden bontással és késõbb alkatrész eladással kapcsolatos tevékenységet (pl. elektromos, elektronikai hulladék) a
fentiek szerint kell jelenteni.
A hulladék begyûjtõk és elõkezelõk adatszolgáltatásukat a HB lapok kitöltésével teljesítik.
A végsõ kezelést végzõk:
A végsõ kezelést végzõ gazdálkodóknak arról kell gondoskodniuk, hogy biztosítsák az általuk kezelt hulladék minél
nagyobb mértékû hasznosítását, illetve környezetkímélõ ártalmatlanítását. Tevékenységük során a hulladékkezelés utolsó fázisát végzik, ezután az adott hulladékkal kapcsolatban más kezelési tevékenység már nem következik. A végsõ kezelés két alapvetõ formája a hasznosítás és az ártalmatlanítás. Ezek elkülönítése azonban még az EU tagországai számára
sem egyszerû feladat. A Hgt. 3. §-ának j) pontjának (és az EU-szabályozás) meghatározása szerint hasznosításnak minõsül mindaz a hulladékkezelési mûvelet, amely a Hgt. 4. számú mellékletében felsorolt tevékenységek valamelyikével jellemezhetõ (R kódok), illetve a Hgt. 3. §-ának k) pontja szerint ártalmatlanításnak kell tekinteni azokat a hulladékkezelési
tevékenységeket, amelyek a Hgt. 3. számú mellékletében felsoroltak valamelyikével jellemezhetõk (D kódok). Vannak
olyan esetek, amelyekre ezek a meghatározások nem alkalmazhatók, illetve ellentmondásokat és bizonytalanságokat tartalmazhatnak. Ez a tagországok között is többször vitát váltott ki.
Az Európai Bíróság több egyedi esetben hozott ítéletet, amelyekben megfogalmazta a további hasonló esetekben alkalmazandó fõ elveket is. A hasznosítás megítéléséhez alkalmazandó szabályként mondta ki egy esettel kapcsolatos
döntésében (EJC, C–6/00), hogy a hulladékhasznosítás alapvetõ elve az eredetileg használt anyagok hulladékokból
nyert anyagokkal történõ kiváltása. Ugyancsak vitás pont lehet a hulladék ártalmatlanítása égetéssel, valamint az energianyerés céljából történõ hasznosítás határának kijelölése. Ezzel kapcsolatban szintén megszületett az Európai Bíróság
egy másik döntése (EJC C–458/00), amely három kritériumot határoz meg az energetikai hasznosítás feltételeként:
– Az égetés elsõdleges célja az energianyerés kell, hogy legyen, amely során a hulladékkal elsõdleges tüzelõanyagot
váltanak ki.
– A mûködtetés feltételei adjanak okot arra a feltételezésre, hogy a mûvelet energiát termel, amelyhez a következõknek kell teljesülni:
= A hulladék égetése során nyert energia nagyobb legyen, mint amennyit a hulladék ártalmatlanítási célú elégetéséhez felhasználnának (nettó energiatermelés).
= A megtermelt többletenergiát föl kell használni, akár közvetlenül hõ formájában, akár elektromos energia formájában.
– A hulladékot a lehetõ legnagyobb mértékben föl kell használni, ugyanígy a megtermelt energiát is legnagyobb mértékben hasznosítani kell.
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A hasznosító:
A hulladék hasznosítása történhet:
– A hulladék anyagának termelésben, szolgáltatásban történõ ismételt felhasználásával (újrafeldolgozás);
– A hulladék valamely újrafeldolgozható vagy újrahasználható összetevõjének elválasztásával és alapanyaggá, illetve áruvá alakításával (visszanyerés);
– A hulladék energiatartalmának kinyerésével (energetikai hasznosítás).
A biológiailag lebomló szerves anyagok aerob vagy anaerob lebontása és további felhasználásra alkalmassá tétele
hasznosításnak minõsül. A tevékenység végzésének és a keletkezõ termékek felhasználásának feltételeit más jogszabályok tartalmazzák.
A hulladék hasznosítójának biztosítania kell, hogy a hasznosítással elõállított termék az elsõdleges alapanyagból elõállított terméknél ne okozzon nagyobb környezetterhelést. Hulladékhasznosító létesítmény csak meghatározott feltételekkel és a környezetvédelmi hatóság engedélyével létesíthetõ.
Mint az Európai Bíróság döntésébõl is látható, a hulladékhasznosítás lényege, hogy a hulladékkal vagy az abból kinyert anyagokkal az eredeti nyersanyagokat, alapanyagokat kiváltsuk. A hasznosítási eljárások során keletkezhet másodlagos hulladék, amelyet a hulladéktermelõre vonatkozó szabályok szerint másodlagos hulladékként kell bejelenteni.
Gyakori eset azonban, hogy a hulladékot és az eredeti alapanyagot együtt használják föl a termelési folyamatban, így a
termelés során keletkezõ hulladékról nem könnyû eldönteni, hogy az elsõdleges vagy másodlagos hulladéknak minõsül-e. Az országos hulladékmérleg szempontjából fontos, hogy ha valamely technológiában a hulladékot és az eredeti
alapanyagot együtt használják föl a gyártási technológia során, a keletkezõ hulladék mennyiséget a bemenõ anyagok tömegaránya szerint osszuk föl elsõdleges és másodlagos hulladékra, és a bejelentésben is így szerepeltessük.
Az ártalmatlanító:
A Hgt. 19. §-a alapján a hulladékártalmatlanítás a környezetvédelmi hatóság engedélyében megfogalmazottak szerint
történhet:
– hulladéklerakóban történõ lerakással,
– termikus ártalmatlanítással,
– más kémiai, biológiai vagy fizikai eljárással.
A hulladékhasznosítók és ártalmatlanítók adatszolgáltatásukat a HK lapok kitöltésével teljesítik.
C) Mely hulladékokra terjed ki az adatszolgáltatási kötelezettség
Alapvetõen fontos, hogy csak azokról a hulladékokról lehet adatszolgáltatást kérni, amelyekre nyilvántartási kötelezettséget is elõír a Rendelet.
Nyilvántartási (és egyben az adatszolgáltatási) kötelezettség alóli felmentés esete:
A Rendelet 1. §-ának (2) bekezdése értelmében települési hulladékai tekintetében nyilvántartás vezetésére (ennek
megfelelõen adatszolgáltatásra) nem kötelezett az az ingatlantulajdonos (magánszemély vagy gazdálkodó), aki vagy
amely az ingatlanán képzõdõ települési hulladékot a közszolgáltatás keretében kezelteti. Ezen hulladékokra vonatkozóan a nyilvántartást és a bejelentést a közszolgáltató teljesíti.
A települési hulladékok körébe tartozik:
– A rendszeresen begyûjtött, háztartásokból származó települési szilárd hulladék.
– A gazdálkodóknál, intézményeknél keletkezõ, háztartási hulladékhoz hasonló jellegû és összetételû, veszélyesnek
nem minõsülõ szilárd hulladék.
– A közforgalmú és zöldterületen keletkezõ közterületi hulladék.
– A közszolgáltató által szervezett begyûjtési akciók keretében begyûjtött lomhulladék.
– Az erre a célra kiválasztott közszolgáltató által elszállított települési folyékony hulladék.
Következésképpen azok a magánszemélyek vagy gazdálkodók, aki vagy amelyek a fenti kritériumoknak megfelelõ
települési hulladékukat közszolgáltatás keretében adják át, ezekrõl sem nyilvántartás vezetésére, sem adatszolgáltatásra
nem kötelezettek. A nyilvántartás és adatszolgáltatás alóli mentesség csak és kizárólag abban az esetben áll fenn, ha a
fentiekben részletezett mindkét feltétel teljesül!
Ennek a rendelkezésnek az a célja, hogy tehermentesítse a lakosságot, illetve a gazdálkodókat az adminisztratív kötelezettségek egy része alól. Erre azért van lehetõség, mert a közszolgáltató a települési hulladékokkal kapcsolatos tevékenységét jogszabályban szigorúan szabályozott keretek között végzi, ami garanciát jelent arra, hogy az általa kezelt
hulladékokról megbízható adatokat fog szolgáltatni, így nincs szükség a hulladék termelõjétõl ugyanezeknek az adatoknak a bekérésére.

2008/10. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

1341

Mely esetekre nem vonatkozik a felmentés:
– Azon települési hulladékokra, amelyet nem a közszolgáltatás keretében szállítanak el.
– Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek települési hulladékaikat nem a közszolgáltatónak adják át, mind a nyilvántartás vezetésére, mind (meghatározott esetekben) adatbejelentésre kötelezettek.
– Nem számít települési hulladéknak az a gazdálkodói tevékenység során keletkezõ, a települési hulladékkal együtt
kezelhetõ hulladék, amelynek összetétele nem hasonló a háztartási hulladékhoz. Ezt a szabályt kell követni még akkor is,
ha ezt a hulladékot egyébként a gazdálkodó a közszolgáltatónak adja át, és azt a közszolgáltató által üzemeltetett lerakón
a háztartási hulladékokkal együtt kezelik. Ezeknek a hulladékoknak az esetében mind a nyilvántartás vezetése, mind
(meghatározott esetekben) az adatbejelentés kötelezõ.
– A termelõnek minden egyéb keletkezõ, illetve kezelésre átadott hulladékról nyilvántartást kell vezetni, és ezekrõl
(meghatározott esetekben) adatot is kell szolgáltatni.
Az adatszolgáltatási kötelezettség alóli felmentés esete:
A Rendelet 9. §-ának (2) bekezdése alapján a hulladék termelõjének nem kell adatot szolgáltatnia a külön jogszabály
alapján bejegyzett, a hulladék visszavételére kötelezettnek, vagy azzal szerzõdésben álló átvevõnek átadott hulladékról.
Ennek a rendelkezésnek a célja – hasonlóan a települési hulladékokra vonatkozó kivételhez – az, hogy tehermentesítse az adatszolgáltatókat az adminisztratív kötelezettségek egy része alól. Amennyiben a visszavételi kötelezettséget
rendelet írja elõ, az meghatározza az érintettek ezzel kapcsolatos kötelezettségeit is (pl. a nyilvántartást és bejelentést),
ami garanciát jelent arra, hogy az érintett kezelõ az általa kezelt hulladékokról megbízható adatokat fog szolgáltatni, így
nincs szükség a hulladék termelõjétõl ugyanezeknek az adatoknak a bekérésére.
D) Mi a telephely, amelyre vonatkozóan a kötelezettséget teljesíteni kell
A hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség a szükséges adatlapok kitöltésével és a telephely szerint
illetékes környezetvédelmi felügyelõséghez történõ eljuttatásával teljesíthetõ.
Tekintettel arra, hogy mind a nyilvántartást, mind az adatszolgáltatást telephelyenként kell végezni, nagyon fontos,
hogy a telephelyet pontosan értelmezzük.
Telephely:
Hulladékgazdálkodási szempontból telephelynek kell tekinteni azokat a helyszíneket, ahol tényleges gazdálkodás
folyik. Ez alatt azokat a telephelyeket kell érteni, ahonnan pl. egy-egy terület üzemeltetését végzik, irányítják a karbantartási, szerelési és egyéb munkákat. Ezekhez a „központi telephelyekhez” tartoznak azok a munkaterületek is, ahol állandó személyzet nélküli üzemelés folyik. De ide sorolhatók azok a munkaállomások is, ahol 1-2 ember az állandó személyzet. A fentiek miatt indokolt a munkaterület és a munkaállomás fogalmak bevezetése, és elkülönítése a telephelytõl.
A telephely engedélyköteles tevékenységeknél egyértelmû, hogy azt kell telephelynek tekinteni, amelyre ezt az engedélyt kiadták, de hozzátartozónak kell tekinteni mindazokat a munkaterületeket és munkaállomásokat, amelyen az adott
telephely dolgozói a telephely engedélyben megjelölt tevékenységeket végzik. A nem telephelyengedély-köteles tevékenységeknél azt kell telephelynek tekinteni, ahol a gazdálkodó a cégbejegyzésben rögzített tevékenységet végzi,
legyen ez saját tulajdonú vagy bérelt terület. Nyilván ebben az esetben is hozzá kell érteni mindazokat a munkaterületeket és munkaállomásokat, amelyeken ugyanazt a tevékenységet végzik.
A nem telephelyengedély-köteles telephelyek esetében a gazdálkodónak van némi szabadsága abban, hogy kijelölje a
„telephelyet”. Lényeges, hogy a telephelyi nyilvántartásban az összes kapcsolódó munkaterület és munkaállomás is
megjelenjen, az itt képzõdõ hulladékok feltüntetésével, valamint az adatszolgáltatás is erre az egész körre együtt történjen. Az is fontos, hogy ha a gazdálkodó kijelölte a telephelyét és a hozzá kapcsolódó munkaterületeket és munkaállomásokat, mind a nyilvántartásban, mind a bejelentésben a továbbiakban is ugyanezt értse alatta.
Különlegesen nehéz a telephely fogalmának értelmezése pl. az építési vagy kármentesítési tevékenységet végzõ vállalkozók esetében, hiszen nekik az építési, kármentesítési terület nem telephelyük, nyilvántartásukat, adatszolgáltatásukat a tényleges, cégkivonatukban szereplõ telephelyen végzik, és ezekhez a telephelyekhez rendelik az építési, kármentesítési területet, mint munkaterületet (lásd fent).
További problémát jelent pl. a különbözõ irodaházakban, közintézményekben létesített melegkonyhát üzemeltetõ
gazdálkodószervezetek kérdése. Tekintettel arra, hogy ezen cégek nem egy egyszeri tevékenység elvégzésére (pl. épület
kivitelezése, terület kármentesítése), hanem folyamatos üzemeltetés elvégzésére szerzõdnek, ezért számukra ezek a területek telephelyek.
E. E-PRTR adatszolgáltatással kapcsolatos információk
Az Európai Unióban érvényben lévõ jogszabályok közül a rendeletek a tagországokra egy az egyben vonatkoznak anélkül, hogy azok a hazai jogrendbe átültetésre kerülnének. Így az Európai Szennyezõanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilván-
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tartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK rendelet
(a továbbiakban 166/2006/EK rendelet) közvetlenül érvényes a hazai gazdálkodó szervezetekre és hatóságokra is.
A 166/2006/EK rendelet által elrendelt E-PRTR adatszolgáltatás pár száz, a Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer és a Hatósági Nyilvántartó Rendszer segítségével kiszûrhetõ telephelyet érint. Minden olyan üzem üzemeltetõje,
amely a meghatározott vonatkozó kapacitásküszöböt meghaladóan egy vagy több, a 166/2006/EK rendelet I. mellékletben meghatározott tevékenységet végez, a 166/2006/EK rendelet hatálya alá tartozik (további információ lásd Útmutató
dokumentum az Európai PRTR végrehajtásához http://eper-prtr.kvvm.hu/docs/E_PRTR_utmutato_hu.pdf).
A 166/2006/EK rendelet definiálja továbbá a létesítmény, az üzem és a telephely fogalmát is. Ezek a meghatározások
összhangban vannak a Rendelet azon elõírásaival, amely a nyilvántartás vezetését és az adatszolgáltatást telephelyenként írja elõ.
A 166/2006/EK rendelet hulladékgazdálkodással kapcsolatos definíciói (lásd hulladék, veszélyes hulladék, hasznosítás, ártalmatlanítás) pedig a hulladékgazdálkodási szakterületre vonatkozó európai uniós jogszabályok alapján kerültek
megfogalmazásra.
A hulladékgazdálkodási szakterületre vonatkozó európai uniós elõírásain túl a kötelezettség megállapítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy hazai jogszabályaink, a Hgt. és a Rendelet is, különbséget tesznek begyûjtõ, elõkezelõ,
végsõ hasznosító és ártalmatlanító tevékenység között. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos tevékenységek a
166/2006/EK rendelet I. számú mellékletének 5. pontjába kerültek besorolásra.
A veszélyes, illetve nem veszélyes hulladékbegyûjtést végzõk nem végeznek E-PRTR köteles tevékenységet.
A veszélyeshulladék-elõkezelõk a 166/2006/EK rendelet fogalommeghatározása alapján a veszélyeshulladék-hasznosító vagy -ártalmatlanító tevékenységi körbe [5. a) tevékenység] tartoznak.
A nem veszélyes hulladék elõkezelésrõl a Rendelet útmutatója alapján a Hulladékbegyûjtés/elõkezelés bejelentõ
(HB) lapon kell adatot szolgáltatni, az elõkezelõi tevékenységet az ún. P elõkezelési kódokkal kell azonosítani. A nem
veszélyes hulladék elõkezelõk engedélyében azonban valamelyik, az alábbiakban felsorolt, elõkezelést azonosító Hgt.
3–4. számú mellékletében meghatározott R vagy D kód szerepel:
R12

Átalakítás az R1-R11 mûveletek valamelyikének elvégzése érdekében

D8

E mellékletben máshol nem meghatározott biológiai kezelés, amelynek eredményeként létrejövõ vegyületeket, keverékeket a
D1-D12 mûveletek valamelyikével kezelnek

D9

E mellékletben máshol nem meghatározott fiziko-kémiai kezelés, amelynek eredményeként létrejövõ vegyületeket, keverékeket
a D1-D12 mûveletek valamelyikével kezelnek (elpárologtatás, szárítás, kiégetés stb.)

D13

Keverés vagy elegyítés a D1-D12 mûveletek valamelyikének elvégzése érdekében

D14

Átcsomagolás a D1-D12 mûveletek valamelyikének elvégzése érdekében

A nem veszélyes hulladék elõkezelõ abban az esetben tartozik az 5 c) létesítmények nem veszélyes hulladék ártalmatlanítók közé (lásd 166/2006/EK rendelet I. melléklet), amennyiben engedélyében a Hgt. 3. számú mellékletében meghatározott D8 vagy D9 vagy D13 vagy D14 kezelési kód szerepel.
Az a telephely, amely a fent leírtak alapján a 166/2006/EK rendelet hatálya alá tartozik (azaz az I. számú mellékletben
szereplõ tevékenységet végez, és meghaladja az ott szereplõ kapacitásküszöb-értékét) az E-PRTR rendelettel módosított
Rendelet alapján, a 166/2006/EK rendelet szerint 2007. január 1-jétõl, a hulladékról vezetett nyilvántartását az alábbi
adatokkal köteles kiegészíteni:
– a telephelyrõl hasznosításra vagy ártalmatlanításra elszállított nem veszélyes hulladék mennyisége,
– a telephelyrõl országon belülre hasznosításra vagy ártalmatlanításra elszállított veszélyes hulladék mennyisége,
– a telephelyrõl országon kívülre hasznosításra vagy ártalmatlanításra elszállított veszélyes hulladék mennyisége
(t/év), a hasznosító vagy ártalmatlanító neve, címe és a szállítmányt befogadó tényleges hasznosító vagy ártalmatlanító
telephely címe (megjelölve az országkódot).
A nyilvántartandó telephelyrõl történõ elszállítások az üzem telephelyén végzett valamennyi szándékos, balesetbõl
származó, rutinszerû és nem rutinszerû tevékenységbõl származó hulladékra is vonatkoznak. A nyilvántartást ebben az
esetben is naprakészen kell vezetni, tehát a fenti adatokat folyamatosan rögzíteni, majd az év végén összesíteni kell.
A fent rögzített adatoknál minden esetben meg kell adni, a használt elemzési vagy számítási módszert, illetve hogy az
adat mért (M), számított (SZ) vagy becsült (B) érték.
A Rendelet 6. §-a szerint a nyilvántartások a veszélyes hulladék esetében tárgyévet követõ 10 évig, nem veszélyes hulladék esetében 5 évig nem selejtezhetõk, ebben az esetben a hazai jogszabály szigorúbb elõírást tartalmaz, mint a
166/2006/EK rendelet.
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A vezetett nyilvántartás alapján adatszolgáltatásra az a 166/2006/EK rendelet hatálya alá tartozó telephely köteles,
ahonnan évente 2 tonnát meghaladó mennyiségû veszélyes, vagy évente 2000 tonnát meghaladó nem veszélyes hulladékot szállítanak el kezelésre. A jelentéstétel akkor kötelezõ, ha a kapacitásküszöböt, és a hulladék mennyiségére megállapított küszöbértékeket is túllépik. Ha a hulladék mennyisége eléri, de nem haladja meg a küszöbértéket, a jelentéstétel
nem kötelezõ. Ha csak a kapacitásküszöböket lépik túl, de a telephelyrõl való elszállításra vonatkozó küszöbértékeket
nem, nem áll fenn jelentéstételi kötelezettség (lásd Útmutató dokumentum az Európai PRTR végrehajtásához).
Ha egy üzem, a 166/2006/EK rendelet hatálya alá tartozó tevékenység mellett egyéb az I. számú mellékletben nem felsorolt tevékenységet is végez, akkor csak a hatály alá tartozó tevékenységbõl képzõdõ hulladékra vonatkozóan köteles
betartani az E-PRTR rendelet elõírásait. Kármentesítési tevékenység esetén azokat a hulladékokat kell jelenteni, amelyek az I. számú mellékletben felsorolt tevékenységekbõl származnak.
A hulladékgazdálkodási vonatkozású E-PRTR adatszolgáltatást az eddigi Rendelet szerinti adatszolgáltatáshoz kell
csatolni.
Összefüggés a HT, HB és az E-PRTR lapok között elsõdleges/másodlagos nem veszélyes hulladék keletkezése
esetén:
A HT (Hulladékkeletkezés Bejelentõ) és HB (Hulladék Begyûjtés/elõkezelés Bejelentõ) lapokon jelentett, adott
tevékenység során keletkezett, elõkezelõnek (E), begyûjtõnek (B), hasznosítónak/ártalmatlanítónak (K), exportra (P) átadott nem veszélyes hulladék teljes mennyisége összefüggést fog mutatni az E-PRTR lapon jelentett hasznosításra vagy
ártalmatlanításra átadott nem veszélyes hulladék teljes mennyiségével:
HT, HB lapon jelentett nem veszélyes hulladék átadás
Elõkezelõnek (E)
+
Begyûjtõnek (B)
+
Hasznosítónak/ártalmatlanítónak (K)
+
Exportra (P)
1
2

E-PRTR lap nem veszélyes hulladékra vonatkozó sora(i)
azaz
~1
vagy
=2

hasznosításra (R)
+
ártalmatlanításra (D)
elszállított nem veszélyes hulladék mennyisége

Ha az üzem a 166/2006/EK rendelet hatálya alá tartozó tevékenység mellett egyéb az I. számú mellékletben nem felsorolt tevékenységet is végez
Ha az üzem csak a 166/2006/EK rendelet hatálya alá tartozó tevékenysége(k)t végez

Összefüggés a HT, HB és az E-PRTR lapok között elsõdleges/másodlagos veszélyes hulladék keletkezése esetén:
A HT (Hulladékkeletkezés Bejelentõ) és HB (Hulladék Begyûjtés/elõkezelés Bejelentõ) lapokon jelentett, adott
tevékenység során keletkezett, elõkezelõnek (E), begyûjtõnek (B), hasznosítónak/ártalmatlanítónak (K) átadott veszélyes hulladék teljes mennyisége meg fog egyezni az E-PRTR lapon jelentett hasznosításra vagy ártalmatlanításra országon belülre átadott veszélyes hulladék teljes mennyiségével:
E-PRTR lap országon belüli veszélyes
hulladék átadásra vonatkozó sor(ok) azaz

HT, HB lapon jelentett veszélyes hulladék átadás
Elõkezelõnek (E)
+
Begyûjtõnek (B)
+
Hasznosítónak/ártalmatlanítónak (K)
1
2

~1
vagy
=2

hasznosításra (R)
+
ártalmatlanításra (D)
elszállított veszélyes hulladék mennyisége

Ha az üzem a 166/2006/EK rendelet hatálya alá tartozó tevékenység mellett egyéb az I. számú mellékletben nem felsorolt tevékenységet is végez
Ha az üzem csak a 166/2006/EK rendelet hatálya alá tartozó tevékenysége(k)t végez
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A HT (Hulladékkeletkezés Bejelentõ) és HB (Hulladék Begyûjtés/elõkezelés Bejelentõ) lapokon jelentett, adott tevékenység során keletkezett, exportra (P) átadott veszélyes hulladék teljes mennyisége meg fog egyezni az E-PRTR lapon jelentett hasznosításra vagy ártalmatlanításra országon kívülre átadott veszélyes hulladék teljes mennyiségével:

HT, HB lapon jelentett veszélyes hulladék átadás
Exportra (P)

~1
vagy
=2

E-PRTR lap országon kívüli veszélyes hulladék átadásra
vonatkozó sorai,
azaz
hasznosításra (R)
+
ártalmatlanításra (D)
elszállított veszélyes hulladék mennyisége

1
2

Ha az üzem a 166/2006/EK rendelet hatálya alá tartozó tevékenység mellett egyéb az I. számú mellékletben nem felsorolt tevékenységet is végez
Ha az üzem csak a 166/2006/EK rendelet hatálya alá tartozó tevékenysége(k)t végez
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2. számú melléklet
Adatlap a hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség keletkezésének
és megszûnésének bejelentésére
[a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrõl szóló
164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés szerint]

HIR

Hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatási
kötelezettség keletkezésének és megszĦnésének
bejelentése

Adatszolgáltatás
típusa:
(U: Új , M: módosítás, S: törlés)

Adatszolgáltató adatai:
Neve*:
KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)*:
Cím*:

KSH törzsszám:

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

irányítószám

város, község

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

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

utca,út, tér

házszám

Telephely adatai:
Neve*:
KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)*:
Cím*:

.................................................................................................
város, község

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

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

utca,út, tér
Adatszolgáltatási kötelezettség:

házszám

Éves adatszolgáltatási kötelezettség*::

Negyedéves adatszolgáltatási kötelezettség*:

Éves adatszolgáltató esetén a kötelezettség

Negyedéves adatszolgáltató esetén a kötelezettség

kezdetének éve:
kötelezettség létrejöttének oka:
Hulladék termelĘ

kezdetének éve:

negyedéve:

megszĦnésének éve:

negyedéve:

-kötelezettség megszĦnésének oka:

Gazdálkodószervezetnél 10 fĘnél több alkalmazott

vagy

Gazdálkodószervezetnél 10 fĘnél kevesebb alkalmazott esetén
- 200 kg-nál több veszélyes hulladék keletkezett

vagy

- 2000 kg-nál több nem veszélyes hulladék keletkezett

vagy

-bekövetkezett változás:

- 5000 kg-nál több inert hulladék keletkezett

Nem veszélyes hulladék kezelĘ
megszĦnésének éve:
kötelezettség megszĦnésének oka:
Kapcsolattartó személy:
Neve*:

Beosztása:

Telefonszám*::
A kitöltés dátuma*:

Fax-szám:

.

E-mail:

.
PH. .............................................................................
cégszerĦ aláírás

* A jelölt adatokat kötelezĘ megadni
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3. számú melléklet

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrõl szóló
164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet adatlapjainak
kitöltéséhez használt kódok

Alábbiakban a speciális, ezen adatszolgáltatás kitöltéséhez használt kódok kerülnek felsorolásra.
1. Fizikai megjelenési forma: a keletkezett hulladék 20 °C-on mutatott megjelenési formájának megfelelõ betûjelzést kell írni a következõk szerint
Szilárd: S
Folyékony: F
Iszapszerû anyag szárazanyag-tartalma alapján:
Szárazanyag-tartalom:

Kód

1–5%

0

6–10%

1

11–15%

2

16–20%

3

21–25%

4

26–30%

5

31–35%

6

36–40%

7

41–45%

8

≥ 46%

9

Gáznemû: G
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet
2. számú mellékletében az „SZ” kísérõjegyen és a „K” lapon használandó P por és V Viszkózus/pasztaszerû kódok
jelen adatszolgáltatásban nem szerepeltethetõk!

2. Elõkezelés-azonosító kódok:
Biológiai kezelés
P01

–01

fertõtlenítés

–02

mechanikai-biológiai elõkezelés

–99

egyéb
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Fizikai-kémiai kezelés
P02

–01

desztillálás,

–02

fázisszétválasztás (pl. emulzióbontás, ülepítés),

–03

flotálás,

–04

szûrés,

–05

töményítés,

–06

aprítás, törés,

–07

tömörítés, bálázás,

–08

válogatás,

–99

egyéb.

Különbözõ hulladékok, illetve hulladékok és más anyagok összekeverése
P03

–01

keverés,

–02

hígítás,

–03

homogenizálás,

–04

felitatás,

–05

fizikai befoglalás (pl. azbesztpor, szálak cementbe való beágyazása),

–99

egyéb.

Kémiai kezelés
P04

–01

semlegesítés,

–02

oxidáció/redukció,

–03

kicsapás,

–04

kémiai befoglalás (,,chemical fixation and solidification” értelemben),

–99

egyéb.

3. Begyûjtést azonosító kód
Begyûjtés
B00

–01

begyûjtés.

4. Az E-PRTR jelentésben alkalmazandó helyettesítõ mérési/számítási módszerek listája
A helyettesítõ módszer leírása

A helyettesítõ módszer
kódja

Az adott üzem számára az illetékes hatóság által már engedélyben, vagy az üzemeltetési engedélyben elõírt
számítási módszer (PERmit)

PER

Az adott szennyezõanyagra vagy érintett üzemre vonatkozóan jogszabály által elõírt országos vagy
regionális kötelezõ számítási módszer (National or Regional Binding calculation methodology)

NRB

Agyagmérleg, amelyet az illetékes hatóság elfogadott (MAss Balance method)-szabvány pl. veszélyes
hulladék

MAB

Európa-szerte alkalmazott ágazatspecifikus számítási módszer (Sector Specific Calculation)

SSC
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Egyéb számítási módszer (OTHer calculation methodology)
Nemzetközileg elfogadott számítási módszer. ETS vagy, IPCC vagy, UNECE/EMEP
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A helyettesítõ módszer
kódja

OTH
ETS vagy IPCC
vagy UNEM

Alternatív mérési módszer a meglévõ CEN/ISO mérésügyi szabványokkal összhangban (ALTernative
measurement method)

ALT

Mérési módszer, amelynek megfelelõségét hitelesített referenciaanyagokkal bizonyítják, és amelyet az
illetékes hatóság elfogadott (Certified Reference Materials)

CRM

Tömegmérés

MM
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A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közleményei
Az ARTISJUS Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület
közleménye
(V 08)
a vendéglátó üzletek és kereskedelmi szálláshelyek számára az irodalmi és zenemûvek nem színpadi nyilvános
elõadásának engedélyezése fejében, valamint kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült
másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendõ szerzõi és szomszédos jogi jogdíjakról,
valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeirõl
A jogdíjközleményben meghatározott felhasználók által történõ felhasználás tekintetében az ARTISJUS a szerzõi
jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 16. § (1) bekezdésében, 24. § (2) bekezdésében, 25. § (1),
(4), (5), (6) bekezdésében, továbbá a II. fejezet 1. c), 1. f), 1. i), 1. l) és 1. m) pontjai tekintetében a 28. § (2) és (3) bekezdésében és a 90. § (1) bekezdésében, valamint a 92. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján, továbbá a 77. §-ban
foglalt jogok tekintetében a Magyar Hanglemezkiadók Szövetségével (MAHASZ) és a Mûvészeti Szakszervezetek Szövetsége Elõadómûvészi Jogvédõ Irodájával (MSZSZ-EJI) egyetértésben az irodalmi és zenemûvek nem színpadi nyilvános elõadásának, illetve nyilvánossághoz közvetítésének engedélyezése fejében, valamint kereskedelmi célból kiadott
hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendõ alábbi szerzõi és szomszédos jogi
jogdíjakat (a továbbiakban együtt: jogdíj), valamint a felhasználás egyéb feltételeit állapítja meg:

I. Fejezet
VENDÉGLÁTÓ ÜZLETEK ZENEFELHASZNÁLÁSA
1. Vendéglátó üzletekben (kivéve a 2., 3. és 12. pontban meghatározott vendéglátó üzleteket) történõ gépzenefelhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni:
1. a) Gyógy- és üdülõhelyeknek, üdülõtelepnek nyilvánított települések esetén naponta
A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás:
24 órán
túl nyitva

I. kategória:
A 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei,
valamint étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó,
kávézó, kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb
vendéglátó üzlet, amelyek a 4* és 5* kereskedelmi
szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyezõ színvonalú
szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és
szolgáltatása a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát
meghaladja.

1886

24 óráig
nyitva

1441

22 óráig
nyitva

1160

20 óráig
nyitva

890
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24 órán
túl nyitva

II. kategória:
A 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, valamint
étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó,
kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb
vendéglátó üzlet, amelyek a 3* kereskedelmi szálláshelyek
vendéglátó üzleteivel megegyezõ színvonalú szolgáltatást
nyújtanak, és amelyek megjelenése és szolgáltatása meghaladja
a III. kategóriába, de nem éri el az I. kategóriába sorolt üzletek
színvonalát.

2008/10. szám
24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

20 óráig
nyitva

1200

773

650

545

III. kategória:
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó,
kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb
vendéglátó üzlet, amelyek megjelenése és szolgáltatása
meghaladja a IV., illetve az V. kategóriába, de nem éri el
a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.

732

527

420

342

IV. kategória:
Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó üzlet,
amelyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem
érik el.

557

426

353

293

V. kategória:
Cukrászda, fagylaltozó, szeszesital-értékesítés nélküli üzlet,
amelyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

317

252

180

162

1. b) Budapesten naponta
A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás:
24 órán
túl nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

20 óráig
nyitva

I. kategória:
A 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, valamint
étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet,
amelyek a 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel
megegyezõ színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek
megjelenése és szolgáltatása a II. kategóriába sorolt üzletek
színvonalát meghaladja.

1911

1441

1166

896

II. kategória:
A 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, valamint
étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet,
amelyek a 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel
megegyezõ színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek
megjelenése és szolgáltatása meghaladja a III. kategóriába, de nem
éri el az I. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.

1312

850

698

594
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24 órán
túl nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

20 óráig
nyitva

III. kategória:
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet,
amelyek megjelenése és szolgáltatása meghaladja a IV., illetve az
V. kategóriába, de nem éri el a II. kategóriába sorolt üzletek
színvonalát.

808

586

469

377

IV. kategória:
Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó üzlet,
amelyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

574

426

366

301

V. kategória:
Cukrászda, fagylaltozó, szeszesital-értékesítés nélküli üzlet, amelyek
a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

348

270

192

162

1. c) 50 000 fõ fölötti településeken, megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban naponta
A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás:
24 órán
túl nyitva

I. kategória:
A 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, valamint
étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet,
amelyek a 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel
megegyezõ színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek
megjelenése és szolgáltatása a II. kategóriába sorolt üzletek
színvonalát meghaladja.

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

21 óráig
nyitva

1290

1067

914

709

II. kategória:
A 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, valamint
étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet,
amelyek a 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel
megegyezõ színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek
megjelenése és szolgáltatása meghaladja a III. kategóriába, de nem
éri el az I. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.

949

703

504

432

III. kategória:
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet,
amelyek megjelenése és szolgáltatása meghaladja a IV., illetve az
V. kategóriába, de nem éri el a II. kategóriába sorolt üzletek
színvonalát.

721

498

390

330

IV. kategória:
Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó üzlet,
amelyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

557

401

353

293
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24 órán
túl nyitva

V. kategória:
Cukrászda, fagylaltozó, szeszesital-értékesítés nélküli üzlet, amelyek
a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

328

24 óráig
nyitva

246

22 óráig
nyitva

180

21 óráig
nyitva

157

1. d) Város 20 001–50 000 fõig naponta
A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás:
24 órán
túl nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

21 óráig
nyitva

I. kategória:
A 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, valamint
étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek
a 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel
megegyezõ színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek
megjelenése és szolgáltatása a II. kategóriába sorolt üzletek
színvonalát meghaladja.

1277

1060

903

703

II. kategória:
A 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, valamint étterem,
sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház, teaház,
cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek a
3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyezõ
színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és
szolgáltatása meghaladja a III. kategóriába, de nem éri el az
I. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.

755

586

480

372

III. kategória:
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek
megjelenése és szolgáltatása meghaladja a IV., illetve az
V. kategóriába, de nem éri el a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.

668

463

353

317

IV. kategória:
Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó üzlet,
amelyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

539

377

336

270

V. kategória:
Cukrászda, fagylaltozó, szeszesital-értékesítés nélküli üzlet, amelyek a
III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

316

240

173

149

1. e) Város 10 001–20 000 fõig naponta
A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás:
24 órán túl
nyitva

I. kategória:
A 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, valamint
étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek

1277

24 óráig
nyitva

1060

22 óráig
nyitva

903

21 óráig
nyitva

703
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24 órán túl
nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

21 óráig
nyitva

4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyezõ
színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és
szolgáltatása a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát meghaladja.
II. kategória:
A 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, valamint étterem,
sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház, teaház,
cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek a
3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyezõ
színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és
szolgáltatása meghaladja a III. kategóriába, de nem éri el az
I. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.

726

574

469

353

III. kategória:
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek
megjelenése és szolgáltatása meghaladja a IV., illetve az
V. kategóriába, de nem éri el a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.

627

440

336

293

IV. kategória:
Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó üzlet,
amelyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

509

360

317

257

V. kategória:
Cukrászda, fagylaltozó, szeszesital-értékesítés nélküli üzlet, amelyek a
III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

305

228

162

144

1. f) Város 10 000 fõig naponta
A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás:
24 órán túl
nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

21 óráig
nyitva

I. kategória:
A 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, valamint
étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek a
4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyezõ
színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és
szolgáltatása a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát meghaladja.

1277

1060

903

703

II. kategória:
A 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, valamint étterem,
sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház, teaház,
cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek a
3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyezõ
színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és
szolgáltatása meghaladja a III. kategóriába, de nem éri el az
I. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.

698

545

445

342
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24 órán túl
nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

21 óráig
nyitva

III. kategória:
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek
megjelenése és szolgáltatása meghaladja a IV., illetve az
V. kategóriába, de nem éri el a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.

591

416

324

276

IV. kategória:
Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó üzlet, amelyek
a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

480

345

312

240

V. kategória:
Cukrászda, fagylaltozó, szeszesital-értékesítés nélküli üzlet, amelyek a
III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

299

222

157

132

1. g) Egyéb település 5000 fõ fölött naponta
A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás:
24 órán túl
nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

21 óráig
nyitva

I. kategória:
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek a
4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyezõ
színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és
szolgáltatása a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát meghaladja.

903

703

609

469

II. kategória:
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek
a 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyezõ
színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és
szolgáltatása meghaladja a III. kategóriába, de nem éri el az
I. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.

633

450

340

276

III. kategória:
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek
megjelenése és szolgáltatása meghaladja a IV., illetve az
V. kategóriába, de nem éri el a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.

487

363

257

222

IV. kategória:
Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó üzlet, amelyek
a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

422

340

209

186

V. kategória:
Cukrászda, fagylaltozó, szeszesital-értékesítés nélküli üzlet, amelyek a
III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

264

180

144

102
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1. h) Egyéb település 1001–5000 fõig naponta
A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás:
24 órán túl
nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

21 óráig
nyitva

I. kategória:
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek
a 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyezõ
színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és
szolgáltatása a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát meghaladja.

903

703

609

469

II. kategória:
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek a
3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyezõ
színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és
szolgáltatása meghaladja a III. kategóriába, de nem éri el az
I. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.

599

440

328

70

III. kategória:
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, továbbá cukrászda,
étel-, salátabár és mindazon üzletek, amelyek megjelenése és
szolgáltatása meghaladja a IV., illetve az V. kategóriába, de nem éri el a
II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.

463

334

240

198

IV. kategória:
Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó üzlet, amelyek a
III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

405

328

198

180

V. kategória:
Cukrászda, fagylaltozó, szeszesital-értékesítés nélküli üzlet, amelyek a
III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

251

173

108

96

1. i) Egyéb település 1000 fõig naponta
A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás:
24 órán túl
nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

21 óráig
nyitva

I. kategória:
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek a
4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyezõ
színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és
szolgáltatása a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát meghaladja.

903

703

609

463

II. kategória:
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház,
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek a
3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyezõ
színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és
szolgáltatása meghaladja a III. kategóriába, de nem éri el az
I. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.

405

323

241

198
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24 órán túl
nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

21 óráig
nyitva

III. kategória:
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, továbbá cukrászda,
étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek megjelenése és
szolgáltatása meghaladja a IV., illetve az V. kategóriába, de nem éri el a
II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.

323

241

186

162

IV. kategória:
Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó üzlet, amelyek
a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

246

192

157

114

V. kategória:
Cukrászda, fagylaltozó, szeszesital-értékesítés nélküli üzlet, amelyek a
III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

217

132

89

89

2. Kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteiben történõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén az
1. pont szerinti szerzõi jogdíjat kell fizetni, kivéve az alábbi eseteket:
A 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzleteiben gépzene-felhasználás esetén egyéb településen [I. fejezet 1. g) 1. h), 1. i)]:
21 óráig történõ nyitva tartás esetén naponta
22 óráig történõ nyitva tartás esetén naponta
24 óráig történõ nyitva tartás esetén naponta
24 órán túli nyitva tartás esetén naponta

484 Ft
629 Ft
726 Ft
933 Ft

összegû szerzõi jogdíjat kell fizetni.
3. Éjszakai szórakozóhelyeken (kivétel diszkó) történõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén az alábbi
szerzõi jogdíjat kell fizetni:
3.1. Belépõdíj, kötelezõ fogyasztási díj nélküli vendéglátó üzletekben:
a) Gyógy- és üdülõhelyeknek, üdülõtelepnek nyilvánított településeken, kiemelt
turisztikai helységekben, valamint Budapesten naponta
b) Városokban naponta
c) Egyéb településeken naponta

2150 Ft
1380 Ft
65 Ft

összegû szerzõi jogdíjat kell fizetni.
3.2. Belépõdíj, kötelezõ fogyasztási díj szedése esetén
a) Gyógy- és üdülõhelynek, üdülõtelepnek nyilvánított településeken, kiemelt
turisztikai helységekben, valamint Budapesten naponta
b) Városokban naponta
c) Egyéb településeken naponta

3150 Ft
2380 Ft
1965 Ft

összegû szerzõi jogdíjat kell fizetni.
4. Zenegép útján történõ zenefelhasználás: Ha az 1., 2., 3. és a 12. a) pontban meghatározott gépzene-felhasználás
olyan eszköz alkalmazásával (pl. zenegép, táncgép) valósul meg, amely lehetõvé teszi, hogy a közönség tagja egyénileg
válassza ki a meghallgatni kívánt zenemûvet, akkor az 1., 2., 3., illetve a 12. a) pontban megállapított szerzõi jogdíj
20%-kal emelkedik.
5.1. Háttér jellegû élõzene-felhasználás (III. fejezet 15.2. pont) esetén az 1., 2., illetve a 3. pontban megállapított
összeg 150%-át kell szerzõi jogdíjként fizetni.
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5.2. Amennyiben a felhasználó legalább két zenészt alkalmaz munkaviszonyban vagy rendszeres munkavégzésre irányuló szerzõdés alapján (legalább egy negyedévre), az 1., 2., illetve a 3. pontban megállapított összeg 120%-át kell szerzõi jogdíjként fizetni.
5.3. Amennyiben a felhasználó legalább négy zenészt alkalmaz munkaviszonyban vagy rendszeres munkavégzésre
irányuló szerzõdés alapján (legalább egy negyedévre), az 1., 2., illetve a 3. pontban megállapított összeg 105%-át kell
szerzõi jogdíjként fizetni.
5.4. Ha a felhasználó gépzene-felhasználást (III. fejezet 15.1. pont) és élõzene-felhasználást (III. fejezet 15.2. pont) is
megvalósít, a gépzene-felhasználásra esõ jogdíjat az 1., illetve 2. pont alapján olyan nyitvatartási idõ alapján kell megállapítani, mintha az üzlet az élõzene-felhasználás megkezdésének idõpontjáig lenne csak nyitva.
5.5. Az 5.1–5.3. pontok alapján az élõzene-felhasználás fejében fizetendõ jogdíjból a felhasználót 20%-os mértékû
jogdíjkedvezmény illeti meg, ha az élõzene-felhasználással összefüggõ, a III. fejezet 6. pontjában meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének két naptári negyedéven keresztül, illetve idényjellegû üzemeltetés esetén az üzemeltetés
teljes idõtartamára hiánytalanul és pontos tartalommal eleget tett. A jogdíjkedvezmény utólag, az adatszolgáltatással
érintett utolsó naptári negyedévet (idényt) követõ naptári negyedévre (idényre) esedékes jogdíjból mindaddig jár, amíg
az adatszolgáltatási kötelezettségnek a felhasználó az elõzõ mondat szerint eleget tesz.
6. Diszkóprogram, táncos rendezvény keretében történõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni:
a) Gyógy- és üdülõhelynek, üdülõtelepnek nyilvánított településeken, valamint
Budapesten esetenként
b) Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban, városokban esetenként
c) Egyéb településen esetenként

6190 Ft
4890 Ft
3270 Ft

7. Zenés táncos rendezvény (például bál) esetén, ha annak során kizárólag élõzene-felhasználás (III. fejezet
15.2. pont) történik, az alábbi összegû szerzõi jogdíjat kell fizetni:
a) Gyógy- és üdülõhelynek, üdülõtelepnek nyilvánított településeken, valamint
Budapesten esetenként
b) Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban, városokban esetenként
c) Egyéb településen esetenként

6420 Ft
5130 Ft
3590 Ft

8. Fõ mûsorszám (rendezvény) keretében történõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) – elõadómûvész (táncos,
artista stb.) fellépése, karaoke mûsor, továbbá tánc nélküli lemezbemutató – esetén az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni:
a) Gyógy- és üdülõhelynek, üdülõtelepnek nyilvánított településeken, valamint
Budapesten esetenként
b) Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban, városokban esetenként
c) Egyéb településen esetenként

2470 Ft
2220 Ft
1730 Ft

9. Fõ mûsorszám (rendezvény) keretében történõ kizárólag élõzene-felhasználás (III. fejezet 15.2. pont) – elõadómûvész (énekes, zenész stb.) fellépése – esetén az alábbi összegû szerzõi jogdíjat kell fizetni:
a) Gyógy- és üdülõhelynek, üdülõtelepnek nyilvánított településeken, valamint
Budapesten esetenként
b) Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban, városokban esetenként
c) Egyéb településen esetenként

2440 Ft
2110 Ft
1620 Ft

10.1. Az 1., 2., 3.1., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. pontban megállapított szerzõi jogdíjak (e pont alkalmazásában: az alap szerzõi
jogdíj) alkalmazásakor, abban az esetben, ha a vendéglátó üzletben, illetve a rendezvény során nem szednek belépõdíjat,
illetve nincs kötelezõ fogyasztás, a vendéglátó üzlet befogadóképességét alapul véve:
1–50 fõig az alap szerzõi jogdíjat,
51–100 fõig az alap szerzõi jogdíj 10%-kal növelt összegét,
101–200 fõig az alap szerzõi jogdíj 20%-kal növelt összegét,
201–300 fõig az alap szerzõi jogdíj 50%-kal növelt összegét,
300 fõ felett az alap szerzõi jogdíj 100%-kal növelt összegét kell megfizetni.
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10.2. A vendéglátó üzlet befogadóképességét alapul véve a 3.2. pontban meghatározott felhasználás esetén, az ott
megállapított szerzõi jogdíjat alap szerzõi jogdíjnak tekintve, a 10.1. pont szerint növelt összegben kell a szerzõi jogdíjat
megfizetni.
10.3. A 20 fõ befogadóképességet meg nem haladó vendéglátó üzletek alap szerzõi jogdíja 20%-kal csökkenthetõ, ha
a felhasználónak az ARTISJUS-szal szemben szerzõi jogdíjtartozása nincs és a bejelentési (III. fejezet 4. pont) kötelezettségének eleget tett, valamint a csökkentést a vendéglátó üzlet hátrányos körülményei, így különösen a vendéglátó üzlet településen belüli elhelyezkedése, illetve kategóriáján belüli alacsonyabb színvonala indokolja.
11.1. Az 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. pontokban megállapított szerzõi jogdíjakon felül belépõdíj szedése esetén a helyiség befogadóképességét alapul véve minden megkezdett 50 fõ után a két legdrágább belépõdíjnak megfelelõ összegû további szerzõi jogdíjat kell fizetni.
11.2. A 6., 7., 8. és 9. pontokban megállapított szerzõi jogdíjakon felül kötelezõ fogyasztási díj esetén a helyiség befogadóképességét alapul véve minden megkezdett 50 fõ után egy kötelezõ fogyasztási díjnak megfelelõ összegû további
szerzõi jogdíjat kell fizetni.
12. Alkalmi árusítást végzõ vendéglátó üzletek zenefelhasználása: Egy- vagy többnapos rendezvényhez kapcsolódó,
önálló zenefelhasználást alkalmi árusítás keretében végzõ vendéglátó üzletek üzemeltetõinek naponta az alábbi szerzõi
jogdíjat kell fizetni:

1–100 fõig
101–200 fõig
201–500 fõig
500 fõ felett

a) Gépzene-felhasználás
(III. fejezet 15.1. pont)

b) Élõzene-felhasználás
(III. fejezet 15.2. pont)

c) Diszkóprogram,
fõ mûsorszám

1660 Ft
1970 Ft
2560 Ft
3340 Ft

3340 Ft
3940 Ft
4990 Ft
6640 Ft

8270 Ft
8270 Ft
8270 Ft
8270 Ft

13. Szomszédos jogi jogdíj: Az 1., 2., 3., 4., 6., 8., 10., 11. és 12. a) és c) pontokban megállapított szerzõi jogdíjakon
felül további 21,5% az elõadómûvészek és a hangfelvétel-elõállítók közös jogkezelõ szervezeteit (MSZSZ-EJI, illetve
MAHASZ) illetõ jogdíjat is meg kell fizetni azokban a vendéglátó üzletekben, ahol kereskedelmi célból kiadott hangfelvétel vagy arról készült másolat bármilyen módon történõ közvetlen vagy közvetett nyilvánossághoz közvetítésére alkalmas technikai eszköz (bármilyen berendezés) áll rendelkezésre a felsorolt pontokban említett gépzene-felhasználáshoz (III. fejezet 15.1. pont).
II. Fejezet
SZÁLLÁSHELYEK ZENEFELHASZNÁLÁSA
1. Kereskedelmi szálláshelyeken történõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni:
1. a) Szállodák, gyógyszállodák, wellness szállodák, illetve garniszállodák, csillagbesorolással rendelkezõ apartmanházak közös helyiségeiben (társalgó, hall stb.) történõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén helyiségenként (a vendéglátó-ipari kiszolgálás keretein kívül) az alábbi havi szerzõi jogdíjat kell fizetni:
5* és 4* szállodákban
3* szállodákban
2* és 1* szállodákban

18 100 Ft
11 860 Ft
6 470 Ft

1. b) Szállodák, gyógyszállodák, wellness szállodák, illetve garniszállodák, csillagbesorolással rendelkezõ apartmanházak közös helyiségeivel (társalgó, hall stb.) egy légtérben, azonos üzemeltetõvel mûködõ drinkbárokban, presszókban
központilag történõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén az alábbi havi szerzõi jogdíjat kell fizetni:
5* és 4* szállodákban
3* szállodákban
2* és 1* szállodákban

37 860 Ft
22 460 Ft
15 180 Ft

A fenti 1. a) és 1. b) pont szerinti jogdíjak kiterjednek a kisegítõ helyiségekben (pl. lift, folyosó, mellékhelyiség) végzett, kifejezetten háttérzene jellegû gépzene-felhasználás jogdíjára is. Nem alkalmazhatók abban az esetben, ha a közös

2008/10. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

1359

helyiséggel egy légtérben más vendéglátó üzlet is mûködik. Ilyenkor e vendéglátó üzletekre az e jogdíjközlemény I. fejezetében egyébként megállapított jogdíjat kell fizetni.
1. c) Szállodák, gyógyszállodák, wellness szállodák, garniszállodák, illetve apartmanházak szobáiban történõ
gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén a szálláshely szobaszámától és a csillagbesorolástól függõen az alábbi havi szerzõi jogdíjat kell fizetni:
4* és 5* szálláshelyek:
10 szobáig
11–25 szobáig
26–50 szobáig
51–100 szobáig
101–150 szobáig
151–200 szobáig
201–250 szobáig
251–300 szobáig
301–350 szobáig
351–400 szobáig
401–500 szobáig
500 szoba felett

4 850 Ft
8 030 Ft
16 210 Ft
24 330 Ft
32 860 Ft
41 260 Ft
41 900 Ft
44 940 Ft
47 350 Ft
51 030 Ft
53 860 Ft
56 280 Ft

3* szálláshelyek:
10 szobáig
11–25 szobáig
26–50 szobáig
51–100 szobáig
101–150 szobáig
151–200 szobáig
201–250 szobáig
251–300 szobáig
301–350 szobáig
351–400 szobáig
401–500 szobáig
500 szoba felett

4 620 Ft
7 650 Ft
15 440 Ft
23 170 Ft
31 300 Ft
39 300 Ft
40 700 Ft
42 800 Ft
45 100 Ft
48 600 Ft
51 300 Ft
53 600 Ft

1* és 2* szálláshelyek:
10 szobáig
11–25 szobáig
26–50 szobáig
51–100 szobáig
101–150 szobáig
151–200 szobáig
201–250 szobáig
251–300 szobáig
301–350 szobáig
351–400 szobáig
401–500 szobáig
500 szoba felett

4 390 Ft
7 270 Ft
14 670 Ft
22 010 Ft
29 730 Ft
37 330 Ft
38 660 Ft
40 660 Ft
42 840 Ft
46 170 Ft
48 370 Ft
50 920 Ft
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1. d) Panziók, fogadók, motelek, csillagbesorolás nélküli apartmanházak közös helyiségeiben (társalgó, hall stb.) történõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén (a vendéglátó kiszolgálás keretein kívül) az alábbi havi szerzõi
jogdíjat kell fizetni:
–
–
–
–

Gyógy- és üdülõhelynek, üdülõtelepnek nyilvánított településeken, valamint Budapesten
Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban
Városokban
Egyéb településen

9 400 Ft
8 570 Ft
6 190 Ft
5 000 Ft

Az 1. d) pont szerinti jogdíjak kiterjednek a kisegítõ helyiségekben (pl. lift, folyosó, mellékhelyiség) végzett, kifejezetten háttérzene jellegû zeneszolgáltatás jogdíjára is. Nem alkalmazhatók abban az esetben, ha a közös helyiséggel egy
légtérben más vendéglátó üzlet is mûködik. Ilyenkor e vendéglátó üzletekre az e jogdíjközlemény I. fejezetében egyébként megállapított jogdíjat kell fizetni.
1. e) Panziók, fogadók, motelek, csillagbesorolás nélküli apartmanházak közös helyiségeivel (társalgó, hall stb.) egy
légtérben azonos üzemeltetõvel mûködõ drinkbárokban, presszókban központilag történõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén az alábbi havi szerzõi jogdíjat kell fizetni:
–
–
–
–

Gyógy- és üdülõhelynek, üdülõtelepnek nyilvánított településeken, valamint Budapesten
Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban
Városokban
Egyéb településen

17 000 Ft
15 300 Ft
11 100 Ft
9 160 Ft

Az 1. e) pont szerinti jogdíjak kiterjednek a kisegítõ helyiségekben (pl. lift, folyosó, mellékhelyiség) végzett, kifejezetten háttérzene jellegû zeneszolgáltatás jogdíjára is. Nem alkalmazhatók abban az esetben, ha a közös helyiséggel egy
légtérben más vendéglátó üzlet is mûködik. Ilyenkor e vendéglátó üzletekre az e jogdíjközlemény I. fejezetében egyébként megállapított jogdíjat kell fizetni.
1. f) Panziók, fogadók, motelek, csillagbesorolás nélküli apartmanházak szobáiban történõ gépzene-felhasználás
(III. fejezet 15.1. pont) esetén a szálláshely szobaszámától függõen az alábbi havi szerzõi jogdíjat kell fizetni:
5 szobáig
6–10 szobáig
11–25 szobáig
25 szoba felett

4 020 Ft
5 100 Ft
6 750 Ft
8 100 Ft

1. g) Kempingek és üdülõházak közös helyiségeiben történõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén
(a vendéglátó-kiszolgálás keretein kívül) a kempingek és az üdülõházak férõhelyétõl függõen helyiségenként havonta:
500 férõhelyig
6 540 Ft
– minden további megkezdett 100 fõ férõhely után havonta további 870 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.
1. h) Kempingek és üdülõházak közös helyiségeivel (társalgó, hall stb.) egy légtérben, azonos üzemeltetõvel mûködõ
drinkbárokban, presszókban központilag történõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén havonta
500 férõhelyig
12 850 Ft
– ezen felül minden megkezdett 100 fõ férõhely után havonta további 1690 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.
A fenti 1. g) és 1. h) pont szerinti jogdíjak kiterjednek a kisegítõ helyiségekben (pl. lift, folyosó, mellékhelyiség) végzett, kifejezetten háttérzene jellegû zeneszolgáltatás jogdíjára is. Nem alkalmazhatók abban az esetben, ha a közös helyiséggel egy légtérben más vendéglátó üzlet is mûködik. Ilyenkor e vendéglátó üzletekre az e jogdíjközlemény I. fejezetében egyébként megállapított jogdíjat kell fizetni.
1. i) A kempingek és üdülõházak szobáiban történõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén a szálláshely
férõhelyeinek számától függõen havonta az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni:
50 férõhelyig
100 férõhelyig
100 férõhely felett

2 610 Ft
3 500 Ft
3 780 Ft
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1. j) Turistaházak, hostelek, munkásszállások és egyéb szálláshelyek közös helyiségeiben (társalgó, hall stb.) történõ
gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén (vendéglátó-kiszolgálás keretein kívül) helyiségenként havonta
4400 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.
1. k) Turistaházak, hostelek, munkásszállások és egyéb szálláshelyek közös helyiségeivel (társalgó, hall stb.) egy légtérben, azonos üzemeltetõvel mûködõ drinkbárokban, presszókban központilag történõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén havonta 8500 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.
A fenti 1. j) és 1. k) pontban meghatározott jogdíjak kiterjednek a kisegítõ helyiségekben (pl. lift, folyosó, mellékhelyiség) végzett, kifejezetten háttérzene jellegû zeneszolgáltatás jogdíjára is. Nem alkalmazhatók abban az esetben, ha
a közös helyiséggel egy légtérben más vendéglátó üzlet is mûködik. Ilyenkor e vendéglátó üzletekre az e jogdíjközlemény I. fejezetében egyébként megállapított jogdíjat kell fizetni.
1. l) Turistaházak, hostelek, munkásszállások és egyéb szálláshelyek szobáiban történõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén a szálláshely férõhelyétõl függõen havonta az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni:
50 férõhelyig
100 férõhelyig
100 férõhely felett

1 700 Ft
2 040 Ft
2 320 Ft

1. m) Üdülõkben, üdülõszövetkezetekben és egészségügyi intézményekben kereskedelmi szálláshelyként értékesített
szobákban történõ nyilvános gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén a szállodai szerzõi jogdíjat kell fizetni.
2.1. Kereskedelmi szálláshelyeken történõ élõzene-felhasználás (III. fejezet 15.2. pont): Az 1. a)–1. b); 1. d)–1. e);
1. g)–1. h) és 1. j)–1. k) pontokban meghatározott esetekben kizárólag élõzene-felhasználás esetén az 1. a)–1. b);
1. d)–1. e); 1. g)–1. h) és 1. j)–1. k) pontokban megállapított összeg 150%-a a fizetendõ jogdíj.
2.2. Amennyiben a felhasználó legalább két zenészt alkalmaz munkaviszonyban vagy rendszeres munkavégzésre irányuló szerzõdés alapján (legalább egy negyedévre), abban az esetben az 1. a)–1. b); 1. d)–1. e); 1. g)–1. h) és 1. j)–1. k)
pontokban megállapított összeg 120%-a a fizetendõ jogdíj.
2.3. Amennyiben a felhasználó legalább négy zenészt alkalmaz munkaviszonyban vagy rendszeres munkavégzésre
irányuló szerzõdés alapján (legalább egy negyedévre), abban az esetben az 1. a)–1. b); 1. d)–1. e); 1. g)–1. h) és 1. j)–1. k)
pontokban megállapított összeg 105%-a a fizetendõ jogdíj.
2.4. A 2.1–2.3. pontok alapján az élõ zene fejében fizetendõ jogdíjból a felhasználót 20%-os mértékû jogdíjkedvezmény illeti meg, ha az élõzene-felhasználással összefüggõ, a III. fejezet 6. pontjában meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének egy naptári éven át, illetve idényjellegû üzemeltetés esetén az üzemeltetés teljes idõtartamára hiánytalanul és pontos tartalommal eleget tesz. A jogdíjkedvezmény utólag, az adatszolgáltatással érintett naptári évet (idényt)
követõ naptári évre (idényre) esedékes jogdíjból mindaddig jár, amíg az adatszolgáltatási kötelezettségnek a felhasználó
az elõzõ mondat szerint eleget tesz.
3. Nem kereskedelmi szálláshelyeken történõ gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén az alábbi összegû
szerzõi jogdíjat kell fizetni:
3. a) Üdülõk és üdülõszövetkezetek közös helyiségeiben (a vendéglátó-kiszolgálás keretein kívül) történõ gépzenefelhasználás (III. fejezet 15.1. pont) esetén a szálláshely férõhelyétõl függõen helyiségenként havonta az alábbi szerzõi
jogdíjat kell fizetni:
20 férõhelyig
21–50 férõhelyig
51–100 férõhelyig
101–300 férõhelyig
300 férõhely felett

3 920 Ft
4 890 Ft
5 880 Ft
7 830 Ft
9 790 Ft

3. b) Üdülõk és üdülõszövetkezetek közös helyiségeivel (társalgó, hall stb.) egy légtérben, azonos üzemeltetõvel mûködõ, eltérõ profilú értékesítési helyeken központilag történõ gépzene-felhasználás esetén a szálláshely férõhelyétõl
függõen havonta az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni:
20 férõhelyig
21–50 férõhelyig

7 800 Ft
9 780 Ft
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11 710 Ft
15 590 Ft
19 510 Ft

A fenti 3. a) és 3. b) pontban megállapított jogdíjtételek kiterjednek a kisegítõ helyiségekben (pl. lift, folyosó, mellékhelyiség) végzett, kifejezetten háttérzene jellegû zeneszolgáltatás jogdíjára is. Nem alkalmazhatók abban az esetben, ha
a közös helyiséggel egy légtérben más vendéglátó üzlet is mûködik. Ilyenkor e vendéglátó üzletekre az e jogdíjközlemény I. fejezetében egyébként megállapított jogdíjat kell fizetni.
4.1. Nem kereskedelmi szálláshelyeken történõ élõzene-felhasználás (III. fejezet 15.2. pont): A 3. a)–3. b) pontokban
meghatározott esetekben kizárólag élõzene-felhasználás esetén a 3. a), illetve a 3. b) pontokban megállapított összeg
150%-a a fizetendõ jogdíj.
4.2. Amennyiben a felhasználó legalább két zenészt alkalmaz munkaviszonyban vagy rendszeres munkavégzésre irányuló szerzõdés alapján (legalább egy negyedévre), abban az esetben a 3. a)–3. b) pontokban megállapított összeg
120%-a a fizetendõ jogdíj.
4.3. Amennyiben a felhasználó legalább négy zenészt alkalmaz munkaviszonyban vagy rendszeres munkavégzésre
irányuló szerzõdés alapján (legalább egy negyedévre), abban az esetben a 3. a)–3. b) pontokban megállapított összeg
105%-a a fizetendõ jogdíj.
4.4. A 4.1.–4.3. pontok alapján az élõzene-felhasználás fejében fizetendõ jogdíjból a felhasználót 20%-os mértékû
jogdíjkedvezmény illeti meg, ha az élõzene-felhasználással összefüggõ, a III. fejezet 6. pontjában meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének egy naptári éven át, illetve idényjellegû üzemeltetés esetén az üzemeltetés teljes idõtartamára hiánytalanul és pontos tartalommal eleget tesz. A jogdíjkedvezmény az adatszolgáltatással érintett naptári évet
(idényt) követõ naptári évre (idényre) esedékes jogdíjból mindaddig jár, amíg az adatszolgáltatási kötelezettségnek a felhasználó az elõzõ mondat szerint eleget tesz.
5. Magánszálláshelyeken (fizetõ-vendéglátás, falusi szállásadás) történõ zenefelhasználás esetén havonta 3800 Ft
jogdíjat kell fizetni.
6. Zenegép útján történõ zenefelhasználás: Ha az 1., 3. és 5. pontokban meghatározott gépzene-felhasználás (III. fejezet 15.1. pont) olyan eszköz alkalmazásával (pl. zenegép, táncgép) valósul meg, amely lehetõvé teszi, hogy a közönség
tagja egyénileg válassza ki a meghallgatni kívánt zenemûvet, akkor az 1., 3., illetve 5. pontban megállapított jogdíj
20%-kal emelkedik.
7. Szomszédos jogi jogdíj: Az 1., 3., 5. és 6. pontokban megállapított szerzõi jogdíjakon felül további 21,5% az elõadómûvészek és a hangfelvétel-elõállítók közös jogkezelõ szervezeteit (MSZSZ-EJI, illetve MAHASZ) illetõ jogdíjat is
meg kell fizetni a felsorolt pontokban meghatározott felhasználások esetén, ahol kereskedelmi célból kiadott hangfelvétel vagy arról készült másolat bármilyen módon történõ közvetlen vagy közvetett nyilvánossághoz közvetítésére alkalmas technikai eszköz (bármilyen berendezés) áll rendelkezésre a felsorolt pontokban említett gépzene-felhasználáshoz
(III. fejezet 15.1. pont).

III. Fejezet
KÖZÖS RENDELKEZÉSEK
1.1. A jelen közös jogdíjközlemény körében az ARTISJUS jogosult a saját nevében a felhasználókkal szemben eljárni, a felhasználási engedélyeket megadni, a jogdíjigényeket érvényesíteni, a jogdíjakra nézve a felhasználóknak jogdíjfizetési értesítõt, illetve számlát kibocsátani, és a bíróságok és hatóságok elõtti jogérvényesítés körében eljárni. Az
ARTISJUS a jelen jogdíjközlemény alapján és körében a felhasználási engedély megadását a jogdíj megfizetésétõl teszi
függõvé. A felhasználó az engedélyt a jogdíj megfizetésével egy idõben szerzi meg. A felhasználás megkezdése elõtt
megfizetett jogdíj, illetve jogdíjrészlet fejében a felhasználó a megfizetett jogdíjjal (a jogdíjrészlettel) arányos mértékû
felhasználási engedélyt szerez.
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1.2. A díjfizetéssel legalább negyedéves idõszakra – ennél rövidebb idényjellegû üzemeltetés esetén pedig az üzemeltetés teljes idõtartamára – elõzetesen kell jogot szerezni a felhasználásra, azaz elõzetesen kell megfizetni a jogdíjat
[Szjt. 25. § (5) bekezdés].
2.1. A jelen jogdíjközlemény I. fejezetében meghatározott zenefelhasználások esetén az üzlet mûködési engedélyében
vagy tartalmilag ennek megfelelõ közigazgatási határozatban meghatározott üzemeltetõ minõsül felhasználónak. A jogdíjat a felhasználó köteles fizetni. A jogdíj megfizetésére vonatkozó tartozásátvállalásról a 2.2. pont rendelkezik.
2.2. Ha eseti rendezvény szervezése során a 2.1. pontban meghatározott felhasználó és olyan személy, akit a jelen pont
szerint az eseti rendezvény szervezõjének kell tekinteni, úgy állapodnak meg, hogy a jelen jogdíjközlemény szerinti jogdíjat e személy fizeti meg az ARTISJUS a felhasználó és az említett személy ilyen megállapodásához, mint tartozásátvállaláshoz jogosultként hozzájárulhat [Ptk. 332. §]. Az eseti rendezvény szervezõjének azt kell tekinteni, akit a bármilyen
formában szedett belépõdíj, valamint a bármely jogcímen a nyilvános elõadással összefüggésben befolyó egyéb bevétel
(reklám- és szponzorbevétel, illetve támogatás stb.) megillet. Ha a nyilvános elõadást megvalósító rendezvényt vagy annak egy részét a szervezõ által igénybe vett harmadik személy (szervezet) szervezi, a rendezvény szervezõjének a harmadik személyt (szervezetet) igénybe vevõt kell tekinteni, amennyiben a bevétel a harmadik személyt (szervezetet) igénybe
vevõnél keletkezik. Ebben az esetben a harmadik személyt (szervezetet) a szervezésért (közremûködésért) megilletõ
(megbízási vagy egyéb) díj nem minõsül bevételnek.
3.1. A jelen jogdíjközlemény alkalmazásában bevételen a jegyek, bérletek eladásából származó bevételt, valamint a
bármilyen forrásból származó befizetést (pl. egyéb, belépõdíjnak minõsülõ bevételt, valamint a bármilyen jogcímen befolyó reklám- és szponzorbevételt, illetve támogatást stb.), továbbá dolog átadásával vagy tevékenység végzésével nyújtott szolgáltatást kell érteni, amelyekre az adott szervezet beszámolási/könyvvezetési kötelezettsége a mindenkor hatályos számviteli jogszabályok értelmében kiterjed.
3.2. Hozzá kell számítani a bevételhez a térítésmentes (tisztelet-, szakmai stb.) jegyek értékét is. Ilyen esetben a szerzõi jogdíjalap megállapításához a kereskedelmi forgalomban legnagyobb darabszámban értékesített jegy ellenértékét
kell figyelembe venni.
3.3. Ha a jogdíjszámítás alapja tárgya az áfának, abban az esetben bevétel alatt az áfa nélküli bevétel értendõ.
Amennyiben a szerzõi jogdíj meghatározásakor belépõdíjat kell figyelembe venni, akkor a számítás alapja a belépõdíj
áfa nélküli összege.
3.4. A jogdíjközlemény alkalmazásában belépõdíjnak kell tekinteni minden olyan fizetés áfát nem tartalmazó összegét, amely elõfeltétele a mûsoros elõadáson vagy táncmulatságon való részvételnek (belépõjegy, mûsormegváltás, adományjegy, meghívó, egyéni azonosító stb.). Nem minõsül belépõjegynek a turisztikai vállalkozás által szervezett idegenforgalmi jellegû rendezvénynek a vendéglátó-ipari szolgáltatásokon kívüli részére beszedett részvételi díja.
4. A felhasználó a már nyilvánosságra hozott zenemûvek és irodalmi mûvek felhasználásának megkezdését és a már
megkezdett felhasználás megváltoztatását az Szjt. 25. § (4) bekezdése alapján írásban elõzetesen köteles az ARTISJUS-nak bejelenteni.
5.1. Ha a zene- és irodalmi mûvek nyilvános elõadása körében a felhasználó a felhasználás megkezdésére vagy megváltoztatására vonatkozó bejelentési kötelezettségének [Szjt. 25. § (4) bekezdés] nem tesz eleget, és az ARTISJUS csak
az ellenõrzés során szerez tudomást a felhasználásról, az Szjt. 25. § (6) bekezdése alapján a felhasználó – a közös jogkezelõ szervezet ellenõrzési költségeinek fedezésére – költségátalány fizetésére köteles, amelynek összege a fizetendõ
szerzõi jogdíj összegével egyezik meg.
5.2. Ha a felhasználó az Szjt. 25. § (4) bekezdése alapján a felhasználás megszüntetését az 5.1. pont szerinti ellenõrzés
napját követõen, az ellenõrzés napját magában foglaló negyedévben, illetve negyedévnél rövidebb idõtartamú idényjellegû üzemeltetés esetén az üzemeltetés tartamán belül jelenti be, a jogdíjat és a költségátalányt a bejelentés 5.3. pont szerinti hatályossá válásának napjáig kell fizetni.
5.3. Ha a bejelentéssel érintett felhasználásért a díjat legalább negyedéves idõszakra kell fizetni, a bejelentés hatálya
legkorábban a bejelentés napját magában foglaló negyedév utolsó napjára szólhat. Ha a bejelentéssel érintett felhasználásért a díjat az üzemeltetés teljes, negyedévnél rövidebb idõtartamára kell fizetni, a bejelentés hatálya az üzemeltetés
idõtartamának utolsó napjára szólhat. A bejelentés hatályossá válásáról szóló rendelkezéseket nem kell alkalmazni, ha a
felhasználás megszüntetésének az oka a felhasználó zenefelhasználással járó üzleti tevékenységének megszüntetése
(szünetelése).
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5.4. Amennyiben a felhasználó a jogdíj megállapításához szükséges adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az ARTISJUS a jogdíj alapját az Szjt. 25. § (4) bekezdése szerinti helyszíni ellenõrzés adatai, illetve az egyéb rendelkezésre álló adatok (például írott és elektronikus sajtó, egyéb média, a helyszínt rendelkezésre bocsátó tájékoztatása stb.)
alapján állapítja meg.
6. Zenemûvek személyes elõadómûvészi teljesítménnyel megvalósuló nyilvános elõadása (élõzene-felhasználás)
esetén a felhasználó köteles a felhasznált mûvek címét, szerzõjét, az elhangzás idõtartamát és az elhangzás gyakoriságát
az ARTISJUS által rendszeresített ûrlapon közölni [Szjt. 92. § (5) bekezdés].
7.1. A zenefelhasználást végzõ üzletek (pl. vendéglátó üzletek) jogdíjfizetés szempontjából történõ besorolását a
zene-, illetve irodalmi mûvek, valamint kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek felhasználása mértékének, valamint
annak figyelembevételével, hogy a felhasználás milyen mértékben szolgálja jövedelemszerzés vagy -fokozás célját
[Szjt. 38. § (2) bekezdés], az ARTISJUS, a MAHASZ és az MSZSZ-EJI határozza meg.
7.2. Ha valamely felhasználónál (vendéglátó üzletben stb.) egy napon belül többféle zenefelhasználás [pl. élõ zene,
mûszaki eszközökkel szolgáltatott zene (gépzene) stb.] is megvalósul, a megfelelõ szerzõi jogdíjat minden felhasználásért külön-külön kell fizetni, az I. és a II. fejezetben meghatározottak szerint.
7.3. Ha valamely vendéglátó-ipari üzletben vagy kereskedelmi szálláshelyen több értékesítõ helyen külön-külön szolgáltatnak zenét, helyenként külön-külön kell a megfelelõ szerzõi jogdíjat megfizetni, akkor is, ha a zeneszolgáltatás
ugyanazon mûszaki eszközzel történik.
8.1.1. A felhasználókkal, a felhasználók képviseletében eljáró, az érintett felhasználók jelentõs részét megfelelõen
képviselõ országos vagy regionális érdek-képviseleti szervezetekkel, illetve a 8.4. pont szerinti hálózat tagjával, a hálózatban részt vevõ összes felhasználóra kiterjedõen a jogdíjközlemény megfelelõ rendelkezéseiben meghatározott tételes
vagy %-os szerzõi jogdíjfizetés helyett az ARTISJUS átalányjogdíjat tartalmazó felhasználási szerzõdést is köthet.
8.1.2. Átalánydíjas felhasználási szerzõdés csak akkor köthetõ, ha
a) az azzal érintett felhasználónak az ARTISJUS-szal szemben szerzõi jogdíjtartozása nincs, és bejelentési (4. pont)
[Szjt. 25. § (4) bekezdés], illetve a felhasználás mértékére vonatkozó adat- (pl. mûsor) közlési kötelezettségének
(6. pont) [Szjt. 92. § (5) bekezdés] eleget tett;
b) az átalánydíjas felhasználási szerzõdés megkötését a felhasználás sajátos körülményei, vagy a felhasználás és ennek folytán a felhasználó, illetve felhasználók által fizetendõ szerzõi jogdíj jelentõs mértéke, vagy a felhasználók jelentõs részének azonos országos vagy regionális érdek-képviseleti szervben való önkéntes tagsága és az érdek-képviseleti
szerv felhasználási szerzõdés kötésére irányuló jogszabály- és alapszabályszerû felhatalmazása ezt lehetõvé és indokolttá teszi.
8.2. Az átalányszerzõdések megkötése során az ARTISJUS az átalányszerzõdésekkel érintett felhasználók között az
egyenlõ bánásmód követelményét sértõ megkülönböztetést nem alkalmazhat, azaz azonos feltételek mellett azonos kedvezményeket biztosít [Szjt. 90. § (4) bekezdés].
8.3.1. Országos vagy regionális érdek-képviseleti szervekkel csak abban az esetben köthetõ átalányszerzõdés, ha az
érdek-képviseleti szerv a tagjai (az érintett felhasználók) jogdíjfizetéséért megfelelõ biztosítékot nyújt, és/vagy az érintett felhasználók által fizetendõ jogdíj kiszámításához/megfizetéséhez szükséges, a felhasználás mértékére, illetve a felhasznált mûvekre (szomszédos jogi teljesítményekre) vonatkozó adatokat gyûjti és az ARTISJUS-nak továbbítja,
és/vagy a jogdíjfizetési kötelezettséget egészben vagy részben átvállalja.
8.3.2. A jogdíjközlemény jelen pontjának alkalmazásában regionális érdek-képviseleti szerveknek az Európai Bizottság 2007. február 1-jei 105/2007/EK rendeletének mellékletében a NUTS2 régiókként meghatározott régiók szintjén
mûködõ regionális érdek-képviseleti szervek minõsülnek.
8.4.1. Az ARTISJUS a 8.1.2. pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén átalánydíjas felhasználási szerzõdést
köthet áruk értékesítésével, illetve szolgáltatások nyújtásával egységesített elvek szerint mûködõ hálózat (például franchise) azon tagjával (például franchise-adó), amely
– szerzõdésben a hálózat tagjainak (felhasználóknak) jogdíjfizetési kötelezettségét átvállalja; vagy
– a hálózat tagjainak (felhasználóknak) jogdíjfizetési kötelezettségére megfelelõ biztosítékot nyújt; és/vagy
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– a hálózat tagjai (felhasználók) által fizetendõ jogdíj kiszámításához/megfizetéséhez szükséges, illetve a felhasználás mértékére, a felhasznált mûvekre (szomszédos jogi teljesítményekre) vonatkozó adatokat gyûjti és az ARTISJUS-nak továbbítja.
8.4.2. Abban az esetben, ha a hálózat szerzõdést kötõ tagja a hálózat többi tagjának (felhasználóknak) a jogdíjfizetési
kötelezettségét nem vállalja át, a hálózat tagjai (felhasználók) közül a szerzõdés által biztosított átalányjogdíj-fizetési lehetõséggel csak a hálózatnak azon tagja (felhasználó) élhet, amely önállóan megfelel a 8.1.2. a) pontban foglalt feltételnek.
8.4.3. Az átalánydíjas felhasználási szerzõdés megköthetõ abban az esetben is, ha a hálózat egyes tagjai egymás felett
befolyással rendelkeznek, illetve egymás befolyása alatt állnak, illetve az ilyen befolyás hiányában is, ha a hálózat egységes elvek szerinti mûködését a tagok közötti szerzõdés határozza meg.
9. A jelen jogdíjközleményben meghatározott bármely kedvezmény kizárólag azt a felhasználót illeti meg, akinek az
ARTISJUS-szal szemben három hónapnál régebbi lejárt tartozása nem áll fenn, és bejelentési (4. pont) [Szjt. 25. § (4) bekezdés], illetve a felhasználás mértékére, illetve a felhasznált mûvekre (szomszédos jogi teljesítményekre) vonatkozó
adat- (pl. mûsor) közlési kötelezettségének (6. pont) [Szjt. 92. § (5) bekezdés] határidõben eleget tett.
10. Az ARTISJUS a szerzõi jogdíjelszámolás alapjául szolgáló adatokat, valamint a mûfelhasználás módját és mértékét a helyszínen ellenõrizheti [Szjt. 25. § (4) bekezdés].
11. A jelen jogdíjközleményben egyedileg nem meghatározott, de a jogdíjközlemény alkalmazási körébe tartozó felhasználások esetén a közzétett jogdíjmértékek meghatározásakor alkalmazott elvek és arányok figyelembevételével az
ARTISJUS által esetenként megállapított jogdíj fizetendõ.
12. A jelen jogdíjközleményben megállapított jogdíjak mértéke figyelembe veszi a jelen jogdíjközleményben meghatározott felhasználások során védett és nem védett mûvek felhasználása egyaránt megtörténik. Ha a felhasználó bizonyítja [Szjt. 92. § (3) bekezdés], hogy a felhasználás – figyelemmel az át- és feldolgozott mûvekre is – kizárólag olyan
mûveket, illetve hangfelvételek bármely nyilvánossághoz közvetítésével [Szjt. 77. § (1) bekezdés] járó nyilvános elõadás esetén, kizárólag olyan elõadásokat vagy hangfelvételeket érint, amelyek mindegyikére nézve a védelmi idõ eltelt, a
felhasználás fejében jogdíjat nem kell fizetni.
13. A jelen jogdíjközlemény szerinti engedélyezés nem terjed ki a színpadra szánt irodalmi mûvek és zenedrámai mûvek vagy jeleneteik, illetve keresztmetszeteik, valamint a szakirodalmi mûvek és a nagyobb terjedelmû nem színpadra
szánt szépirodalmi mûvek (pl. regények) teljes terjedelemben történõ elõadására [Szjt. 25. § (3) bekezdés].
14. A jelen jogdíjközleményben meghatározott jogdíjak az áfa összegét nem tartalmazzák. A jogdíjat a törvényes áfát
is tartalmazó összegben kell megfizetni.
15.1. A jelen jogdíjközlemény értelmében gépzene-felhasználás a zenemû érzékelhetõvé tétele bármilyen mûszaki
eszközzel vagy módszerrel [Szjt. 24. § (2) bekezdés b) pont]. Gépzene-felhasználás többek között:
– rádió, televízió mûsorának lejátszása (hangszóróval történõ megszólaltatása, illetve képernyõn való megjelenítése)
rádiókészülék, televíziókészülék vagy egyéb erre alkalmas készülék útján;
– a zenemû – analóg vagy digitális hordozón vagy bármilyen formátumú digitális fájlként rendelkezésre álló – példányának lejátszása magnó, lemezjátszó, music-center, videolejátszó, CD-, CD-ROM-, képlemez-, DVD-lejátszó, mp3 lejátszó, egyéb hordozható zenelejátszó készülék, számítógép, zenegép, számítógép alapú zenegép vagy egyéb erre alkalmas készülék útján; valamint
– bármilyen módon, ideértve bármilyen számítógépes hálózat útján közönséghez közvetített zenemû lejátszása számítógéppel vagy egyéb erre alkalmas technikai eszközzel.
15.2. Jelen jogdíjközlemény értelmében élõzene-felhasználás a zenemûvek személyes elõadó-mûvészi teljesítménnyel megvalósuló nyilvános elõadása [Szjt. 24. § (2) bekezdés a) pont].
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IV. Fejezet
A JOGDÍJKÖZLEMÉNY IDÕBELI HATÁLYA
A fenti jogdíjközlemény 2008. január 1-jétõl 2008. december 31-ig hatályos.
ARTISJUS
Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda
Egyesület
***
Az ARTISJUS által megállapított szerzõi jogdíjakat az Szjt. 90. § (2) bekezdése alapján jóváhagyom:
Budapest, 2008. január 24.
Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

Az ARTISJUS Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület
közleménye
(K 08)
az üzletek és egyéb zenefelhasználók számára az irodalmi és zenemûvek nem színpadi nyilvános elõadásának
engedélyezése fejében, valamint kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok
nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendõ szerzõi és szomszédos jogi jogdíjakról,
valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeirõl
A jogdíjközleményben meghatározott felhasználók által történõ felhasználás tekintetében az ARTISJUS a szerzõi
jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 16. § (1) bekezdésében, 24. § (2) bekezdésében, 25. § (1), (4), (5), (6) bekezdésében, 90. § (1) bekezdésében, valamint 92. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján, továbbá a 77. §-ban foglalt
jogok tekintetében a Magyar Hanglemezkiadók Szövetségével (MAHASZ) és a Mûvészeti Szakszervezetek Szövetsége
Elõadómûvészi Jogvédõ Irodájával (MSZSZ-EJI) egyetértésben az irodalmi és zenemûvek nem színpadi nyilvános elõadásának, illetve nyilvánossághoz közvetítésének engedélyezése fejében, valamint kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendõ alábbi szerzõi és szomszédos jogi jogdíjakat (a továbbiakban együtt: jogdíj), valamint a felhasználás egyéb feltételeit állapítja meg:

I. Fejezet
ÜZLETEK ÉS EGYÉB ZENEFELHASZNÁLÓK ÁLTAL FIZETENDÕ JOGDÍJAK
1. A következõ üzletekben és egyéb felhasználóknál gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén az alábbi
szerzõi jogdíjat kell fizetni:
1. a) Áruházakban, üzletekben, állandó jellegû kiállító- és árubemutató termekben – melyek mûködési engedélyében meghatározott fõ (jellegadó, elsõ helyen megjelölt) üzletkör áruk értékesítése – a vendéglátó kiszolgálás keretein kívül az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni havonta:
1–50 m2
51–200 m2
201–500 m2

1 850 Ft/hó alapdíj
1 850 Ft + az 50 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj 1,67%-a
6 475 Ft + a 200 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj 1,33%-a
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13 875 Ft + az 500 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj 1%-a
41 625 Ft + a 2 000 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj 0,87%-a
89 886 Ft + az 5 000 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj 0,74%-a
158 405 Ft + a 10 000 m 2 feletti terület után m2-ként az alapdíj 0,67%-a
281 738 Ft + a 20 000 m 2 feletti terület után m2-ként az alapdíj 0,61%-a

Az ARTSIJUS a %-ban meghatározott 1 m2-re esõ jogdíj-részösszeget két tizedesjegy pontossággal számítja ki. A felhasználó a teljes alapterületre számított, a kerekítés általános szabályainak alkalmazásával (azaz 5 tized alatt lefelé, 5 tizednél és 5 tized fölött felfelé kerekítve) forintra kerekített szerzõi jogdíjat köteles megfizetni.
A bevásárlóközpontokban a közös területhez hozzá kell számítani azon üzletek alapterületét is, amelyek a közös területtel egy légtérben vannak, ha az itt említett területen nincs önálló gépzene-felhasználás.
1. b) Áruházakban, üzletekben, állandó jellegû kiállító- és árubemutató termekben a közös területen a vendéglátó-tevékenység keretein belül történõ központi gépzene-felhasználás esetén az 1. a) pontban megállapított szerzõi jogdíj kétszeresét kell fizetni. Abban az esetben, ha a központi zenefelhasználáson kívül a vendéglátó üzlet üzemeltetõje is szolgáltat zenét, a vendéglátó üzletekre vonatkozó (a tárgyévben alkalmazandó „V” jelû) jogdíjközleményben megállapított
jogdíjat kell fizetni.
1. c) Üzletekben, kiállító és árubemutató termekben – melyek mûködési engedélyében meghatározott fõ (jellegadó,
elsõ helyen megjelölt) üzletkör szolgáltatások nyújtása (például szépségszalonok, szoláriumok, kozmetikák stb.) –
amennyiben azok nevesítve a díjszabásban egyéb helyen nincsenek meghatározva, a vendéglátó-tevékenység keretein
kívül az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni havonta:
1–50 m2
51–200 m2
201–500 m2
501–2 000 m2
2 001–5 000 m2
5 001–10 000 m2
10 001–20 000 m2
20 000 m2 felett

2 450 Ft/hó alapdíj
2 450 Ft + az 50 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj 1,61%-a
8 900 Ft + a 200 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj 1,43%-a
19 700 Ft + az 500 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj 0,95%-a
57 200 Ft + a 2 000 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj 0,8%-a
117 200 Ft + az 5 000 m 2 feletti terület után m2-ként az alapdíj 0,77%-a
212 200 Ft + a 10 000 m 2 feletti terület után m2-ként az alapdíj 0,64%-a
382 200 Ft + a 20 000 m 2 feletti terület után m2-ként az alapdíj 0,54%-a

Az ARTSIJUS a %-ban meghatározott 1 m2-re esõ jogdíj-részösszeget két tizedesjegy pontossággal számítja ki. A felhasználó a teljes alapterületre számított, a kerekítés általános szabályainak alkalmazásával (azaz 5 tized alatt lefelé, 5 tizednél és 5 tized fölött felfelé kerekítve) forintra kerekített szerzõi jogdíjat köteles megfizetni.
1. d) Üzemanyagtöltõ állomásokon (a kereskedelmi üzlet zenefelhasználásán és a vendéglátó-tevékenység keretein
kívül) történõ zenefelhasználás esetén havonta 4210 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.
1. e) Ügyfélvárókban, ügyfélszolgálati irodákban, valamint egyéb nyilvános váróhelyiségekben történõ zenefelhasználás esetén havonta 2620 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.
1. f) Közterületre nem rendszeres közvetítéssel történõ zenefelhasználás esetén hangszórónként havonta 880 Ft, kivetítõ használata esetén naponta 1870 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.
1. g) Közterületre rendszeres közvetítéssel történõ zenefelhasználás esetén hangszórónként havonta 6520 Ft szerzõi
jogdíjat kell fizetni.
1. h) Garázsokban, mélygarázsokban, parkolókban, parkolóházakban történõ zenefelhasználás esetén m2-enként és
havonta az 1. a) pontban meghatározott szerzõi jogdíj 30%-át kell fizetni.
1. i) Egy- vagy többnapos rendezvényhez kapcsolódó önálló zenefelhasználást alkalmi árusítás keretében végzõ üzletek üzemeltetõinek naponta 1550 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.
2. Gépjármûvekrõl történõ reklám vagy propaganda célú zenefelhasználás esetén havonta 2100 Ft szerzõi jogdíjat
kell fizetni.
3. Múzeumokban történõ gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén havonta 640 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.
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4. Eseti vásárokon, kiállításokon és árubemutatókon történõ zenefelhasználás esetén vendéglátó-kiszolgálás keretein
kívül:
4. a) A vásár szervezõje, rendezõszerve vagy közremûködõje által lebonyolított központi rendezvényeken az alábbi
szerzõi jogdíjat kell fizetni:
Koncert, kizárólag élõzene-felhasználás (II. fejezet 15.2. pont), diszkó, divatbemutató, show-mûsor, zenés sportbemutató esetén helyszínenként és naponta
Budapesten
vidéken a vásár alapterülete alapján
5 000 m2-ig
5 001 m2 felett

49 800 Ft
30 400 Ft
37 500 Ft

A vásár területén történõ gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén naponta
Budapesten hangszórónként és képernyõnként
vidéken a vásár alapterülete alapján
1 000 m2-ig
1 001–3 000 m2-ig
3 001–5 000 m2-ig
5 001–10 000 m2-ig
10 000 m2 felett minden megkezdett 5000 m2 után további

1 520 Ft
9 000 Ft
15 100 Ft
18 100 Ft
23 300 Ft
5 420 Ft

4. b) A kiállítók által szervezett és az általuk használt területen lebonyolított rendezvények után alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni naponta:
– koncert, show-mûsor, diszkó esetén
Budapesten
vidéken
– divatbemutató esetén
Budapesten
vidéken
– háttér élõzene-felhasználás (II. fejezet 15.2. pont) esetén
Budapesten
vidéken
– zenés sportbemutató esetén
Budapesten
vidéken
– A kiállítók által, az általuk használt területen történõ gépzene-felhasználás
(II. fejezet 15.1. pont) esetén az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni naponta
Budapesten hangszórónként és képernyõnként
vidéken hangszórónként és képernyõnként

14 540 Ft
9 000 Ft
9 000 Ft
5 410 Ft
6 520 Ft
4 850 Ft
5 410 Ft
3 610 Ft

1 590 Ft/nap
1 520 Ft/nap

5.1. Zenefelhasználás filmszínházakban:
5.1. a) Filmszínházakban a film nyilvános vetítése esetén a filmben megfilmesített zenemû felhasználásáért az áfát
nem tartalmazó jegybevétel 1,5%-ának megfelelõ mértékû szerzõi jogdíjat kell fizetni.
5.1. b) Filmszínházakban a fõ filmvetítésen kívüli gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén elõadásonként
81 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.
5.1. c) Filmszínházon kívüli nyilvános vetítés vagy video-elõadás esetén, ha az fõszolgáltatásként tekinthetõ meg, a
filmben, audiovizuális mûben megfilmesített zenemû felhasználásáért az 5.1. a) pontban meghatározott szerzõi jogdíjat
kell fizetni. Ilyen elõadás esetén azonban legalább az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni elõadásonként:
1–100 fõig
101–500 fõig
501–1 000 fõig
1 000 fõ felett

810 Ft
1 160 Ft
1 730 Ft
5 770 Ft
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5.1. d) A filmszínházak havonta utólag, a tárgyhónapot követõ hó 10. napjáig az elõadott filmek címét és az elõadások számát tartalmazó mûsort kötelesek benyújtani az ARTISJUS-nak. A filmszínház a díjfizetéssel a felhasználási engedélyt havonta köteles megszerezni.
5.2. Zenefelhasználás színházakban:
Színházakban a színpadi elõadás cselekményén kívül zenefelhasználás (pl. háttér-, elõzetes, szünetközi zene) esetén
– gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén elõadásonként
– kizárólag élõzene-felhasználás (II. fejezet 15.2. pont) esetén elõadásonként
szerzõi jogdíjat kell fizetni.

600 Ft
4 800 Ft

5.3. Színházakban, filmszínházakban, mûvészeti, közmûvelõdési és egyéb, többfunkciós kulturális intézményekben
végzett központi háttérzene jellegû zenefelhasználás esetén az 5.1. és 5.2. pontban meghatározott jogdíjakon és a vendéglátó üzlet üzemeltetõje által fizetendõ jogdíjon felül négyzetméterenként és havonta az 1. c) pontban meghatározott
szerzõi jogdíj 30%-át kell fizetni.
6. a) Divatbemutatókon, szépségversenyeken, kozmetikai bemutatókon, fodrászversenyeken történõ zenefelhasználás esetén az áfát nem tartalmazó bevétel 8%-át kell szerzõi jogdíjként fizetni abban az esetben is, ha a rendezvényhez
mûsor kapcsolódik, azonban legalább az alábbiakban a résztvevõk számától függõen megállapított szerzõi jogdíjat kell
fizetni:
1–100 fõig
101–500 fõig
501–1 000 fõig
1 000 fõ felett

22 000 Ft
30 500 Ft
46 400 Ft
61 100 Ft

6. b) Belépõdíj nélküli divatbemutatókon, szépségversenyeken, kozmetikai bemutatókon, fodrászversenyeken történõ zenefelhasználás esetén naponta 30 750 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.
7. a) Repülõgépen történõ zenefelhasználás esetén
– amennyiben zenefelhasználás csak a földön történik, járatonként
– amennyiben zenefelhasználás levegõben is történik, járatonként
szerzõi jogdíjat kell fizetni.

600 Ft
1 950 Ft

7. b) A tömegközlekedés körében menetrend szerint közlekedõ, személyszállítást végzõ vízi és szárazföldi jármûveken (például hajó, autóbusz, vonat) történõ zenefelhasználás esetén jármûvenként havonta 620 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.
7. c) Olyan vízi és szárazföldi közlekedési jármûveken, amelyeken idegenforgalmi, szórakoztató vagy egyéb kereskedelmi szolgáltatást nyújtanak (például nosztalgiahajó/vonat; sétahajó, városnézõ járat), illetve az a) pontba nem tartozó jármûveken történõ
(i) diszkó zenefelhasználás esetén járatonként 5 160 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni,
(ii) mûsoros elõadás, koncert esetén járatonként 2 330 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni,
(iii) gépzene-felhasználás esetén járatonként 1 230 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni,
(iv) kizárólag élõzene-felhasználás (II. fejezet 15.2. pont) esetén a (iii) pontban meghatározott szerzõi jogdíjon felül
járatonként további 1 930 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.
7. d) A 7. c) pontban meghatározott zenefelhasználások esetén a jármû befogadóképességét alapul véve minden
megkezdett 50 fõ után a két legdrágább belépõdíjnak megfelelõ összeget, kötelezõ fogyasztási díj esetén pedig szintén a
jármû befogadóképességét alapul véve minden megkezdett 50 fõ után egy kötelezõ fogyasztási díjnak megfelelõ összegû
szerzõi jogdíjat is meg kell fizetni járatonként az egyébként fizetendõ szerzõi jogdíjon felül.
7. e) Utazásszervezõk, utazásközvetítõk, idegenforgalmi szolgáltató irodák által szervezett, illetve értékesített utakon saját vagy bérelt autóbuszon történõ zenefelhasználás esetén az utazást szervezõnek, illetve az utazást értékesítõnek
autóbuszonként és járatonként 1 230 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.
7. f) Taxikban történõ zenefelhasználás esetén gépkocsinként és évenként 1 620 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.
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8. a) Sportversenyeken és sportbemutatókon történõ zenefelhasználás esetén (az ezekhez kapcsolódó mûsorok kivételével) mérkõzésenként, illetve sporteseményenként (többnapos sportesemény esetén naponta)
1–200 fõ befogadóképességig
201–500 fõ befogadóképességig
501–1 000 fõ befogadóképességig
1 001–5 000 fõ befogadóképességig
5 001–10 000 fõ befogadóképességig
10 001–50 000 fõ befogadóképességig
50 001–60 000 fõ befogadóképességig
60 001–70 000 fõ befogadóképességig
70 000 fõ befogadóképesség felett
szerzõi jogdíjat kell fizetni.

1 210 Ft
1 410 Ft
2 790 Ft
5 570 Ft
13 800 Ft
27 800 Ft
49 700 Ft
61 000 Ft
78 600 Ft

8. b) Sportversenyeken és sportbemutatókon, azokban az esetekben, amikor a zenefelhasználás szervesen összefügg
a versennyel, bemutatóval, mérkõzésenként, illetve sporteseményenként (többnapos sportesemény esetén naponta) az
ezekhez kapcsolódó mûsorok kivételével
1–100 fõ befogadóképességig
101–200 fõ befogadóképességig
201–500 fõ befogadóképességig
501–1 000 fõ befogadóképességig
1 001–2 000 fõ befogadóképességig
2 001–5 000 fõ befogadóképességig
5 001–10 000 fõ befogadóképességig
10 001–20 000 fõ befogadóképességig
20 001–30 000 fõ befogadóképességig
30 001–40 000 fõ befogadóképességig
40 000 fõ befogadóképesség felett
szerzõi jogdíjat kell fizetni.

2 700 Ft
4 030 Ft
6 060 Ft
10 100 Ft
14 100 Ft
18 000 Ft
22 100 Ft
39 700 Ft
53 000 Ft
70 400 Ft
90 000 Ft

8. c) Ha a 8. a), 8. b) pontok szerinti zenefelhasználás mellett a rendezvény a nyilvános elõadást szervezõkre vonatkozó külön (a tárgyévben alkalmazandó „Sz” jelû) jogdíjközlemény szerinti programot is tartalmaz, valamint a zenemûvek nyilvános elõadása és sportversenyek és/vagy sportbemutatók szervesen összekapcsolódnak, a fizetendõ szerzõi
jogdíj az áfát nem tartalmazó bevétel 4%-a.
Amennyiben a rendezvény belépõdíj nélküli, úgy a nyilvános elõadást szervezõkre vonatkozó külön (a tárgyévben alkalmazandó „Sz” jelû) jogdíjközlemény megfelelõ rendelkezéseit kell alkalmazni a jogdíj megállapításakor.
8. d) Mûjégpályákon, természetes jégpályákon felhasznált zene esetén a befogadóképesség figyelembevételével
minden megkezdett 50 fõ után naponta a két legdrágább jegy árának megfelelõ szerzõi jogdíjat kell fizetni. Amennyiben
a belépõdíjat naponta több alkalommal szedik, a szerzõi jogdíjat alkalmanként kell fizetni.
Amennyiben belépõdíjat nem szednek, úgy legfeljebb 100 fõ befogadóképesség esetén naponta 1000 Ft szerzõi jogdíjat, 100 fõ feletti befogadóképesség esetén naponta 2000 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.
8. e) Strandokon, uszodákban, kempingekben (a vendéglátó-ipari üzletekre és szálláshelyekre vonatkozó (a tárgyévben alkalmazandó „V” jelû) jogdíjközlemény II. fejezet 1. g)–h)–i) pontjaiban foglalt felhasználások kivételével),
gyógyfürdõkben központi zenefelhasználás esetén az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni havonta:
1 000 fõ befogadóképességig
minden további megkezdett 1 000 fõ után további

12 300 Ft
7 270 Ft

8. f) Aquaparkokban, vízi vidámparkokban és egyéb, emelt szintû szolgáltatást nyújtó fürdõhelyeken történõ zenefelhasználás esetén az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni havonta
1 000 fõ befogadóképességig
minden további megkezdett 1 000 fõ után további

19 000 Ft
8 260 Ft

2008/10. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

1371

9. a) Zenés csoportos sportfoglalkozáson (pl. aerobic, kondicionáló torna, egyéb) a felhasznált zene után az alábbi
szerzõi jogdíjat kell fizetni hetente:
Budapesten, megyeszékhelyen,
megyei jogú városban
Heti 1–5 alkalom
Heti 6–14 alkalom
Heti 15–21 alkalom

Egyéb településen

600 Ft
1 700 Ft
2 550 Ft

500 Ft
1 200 Ft
1 800 Ft

Heti 21 alkalom felett foglalkozásonként további 120 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.
9. b) Kondicionáló termekben háttérzene jellegû zenefelhasználás esetén a létesítmény alapterülete alapján az alábbi
szerzõi jogdíjat kell fizetni havonta:

1–100 m2-ig
101–200 m2-ig
201–500 m2-ig
500 m2 felett

Budapesten, megyeszékhelyen,
Egyéb településen
megyei jogú városban
4 195 Ft
5 245 Ft
6 575 Ft
12 165 Ft

3 845 Ft
4 805 Ft
6 030 Ft
10 545 Ft

10. a) Utazó vidámparkokban (mutatványosok: körhinta, hajóhinta, céllövölde stb.) történõ zenefelhasználás esetén
vidámparkonként 23 000 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni évente.
10. b) Állandó vidámparkokban történõ zenefelhasználás esetén hangfalanként és naponta 800 Ft szerzõi jogdíjat
kell fizetni.
10. c) Cirkuszok elõadásaiban bemutatott, nem színpadra szánt zenemûvek felhasználásáért az áfát nem tartalmazó
jegybevétel 5%-át kell szerzõi jogdíjként fizetni.
11. a) Játékkaszinókban gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén naponta 2000 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.
11. b) I. kategóriájú játéktermekben gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén naponta
1–50 m2-ig
51–100 m2-ig
101–200 m2-ig
200 m2 felett
szerzõi jogdíjat kell fizetni.

1 200 Ft
1 340 Ft
1 460 Ft
1 520 Ft

11. c) II. kategóriájú játéktermekben (videojáték, flipper, nyerõgép, ügyességi játék stb.) gépzene-felhasználás
(II. fejezet 15.1. pont) esetén naponta
1–50 m2-ig
51–200 m2-ig
200 m2 felett
szerzõi jogdíjat kell fizetni.

580 Ft
720 Ft
950 Ft

11. d) A 11. a)–c) pont szerinti kizárólag élõzene-felhasználás (II. fejezet 15.2. pont), vagy fõ mûsorszámként történõ gépzene-felhasználás után naponta 2500 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.
11. e) Ha a játéktermekben vagy játékkaszinókban a zenefelhasználás olyan eszköz alkalmazásával (például zenegép, táncgép) valósul meg, amely lehetõvé teszi, hogy a közönség tagja egyénileg válassza ki a meghallgatni kívánt zenemûvet, akkor a 11. a)–11. c) pontban megállapított szerzõi jogdíj 20%-kal emelkedik.
12. a) Erotikus szolgáltatást nyújtó üzletekben (pl. peep-show) erotikus tánc vagy filmek kísérõzenéjeként történõ
zenefelhasználás esetén:
– 5 kabinig naponta
1 250 Ft,
– 5 kabin felett naponta
2 540 Ft
szerzõi jogdíjat kell fizetni.
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12. b) Szexuális- és fizikaiközérzetet-javító szolgáltatást nyújtó üzletekben (pl. masszázsszalon) az elõzõ pontban
nem említett zenefelhasználásért naponta 2540 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.
13. Távbeszélõ útján megvalósuló, lehívásra hozzáférhetõvé tételnek nem minõsülõ [Szjt. 26. § (8) bekezdés, elsõ
mondat] zenefelhasználás után az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni:
13. a) Kapcsolási, várakozási idõ alatt megvalósuló zenefelhasználás esetén:
Zenefelhasználást lehetõvé tevõ technikai eszközönként (pl. központ, alközpont) a technikai eszközt üzemeltetõ:
1–20 vonalig, havonta
21–100 vonalig, havonta
ezt meghaladóan 50 vonalanként havonta további
szerzõi jogdíjat köteles fizetni.

1 810 Ft
2 710 Ft
910 Ft

13. b) Emelt díjas távközlési szolgáltatás nyújtása során megvalósuló zenefelhasználás (ide nem értve a külön jogdíjközleményben meghatározott, távközlési szolgáltatás keretében megvalósuló lehívásra hozzáférhetõvé tételt) esetében a szolgáltató:
1–20 vonalig, havonta
21–50 vonalig, havonta
51–100 vonalig, havonta
ezt meghaladóan 50 vonalanként havonta további
szerzõi jogdíjat köteles fizetni.

2 350 Ft
8 160 Ft
16 300 Ft
4 540 Ft

A jelen pont alkalmazása során vonalnak kell tekinteni a hívó fél által önálló kapcsolási számmal hívható fõvonalat,
valamint az önálló kapcsolási számmal rendelkezõ mellékállomást is. A vonalak számát az egyidejûleg lefolytatható beszélgetések száma határozza meg.
14. Szomszédos jogi jogdíj: az 1–13. pontokban meghatározott gépzene-felhasználások (II. fejezet 15.1. pont) esetén
[ide nem értve az 5.1. a) és 5.1. c) pontok szerinti gépzene-felhasználást] az ott megállapított szerzõi jogdíjak mellett
további 21,5%, az elõadómûvészek és a hangfelvétel-elõállítók közös jogkezelõ szervezeteit (MSZSZ-EJI, illetve
MAHASZ) illetõ jogdíjat is meg kell fizetni akkor, ha kereskedelmi célból kiadott hangfelvétel vagy arról készült másolat bármilyen módon történõ közvetlen és közvetett nyilvánossághoz közvetítésére alkalmas technikai eszköz (bármilyen berendezés) áll rendelkezésre a zeneszolgáltatáshoz. A jelen pont nem alkalmazható a jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó élõzene-felhasználások esetén.

II. Fejezet
KÖZÖS RENDELKEZÉSEK
1.1. A jelen közös jogdíjközlemény körében az ARTISJUS jogosult a saját nevében a felhasználókkal szemben eljárni, a felhasználási engedélyeket megadni, a jogdíjigényeket érvényesíteni, a jogdíjakra nézve a felhasználóknak jogdíjfizetési értesítõt, illetve számlát kibocsátani, és a bíróságok és hatóságok elõtti jogérvényesítés körében eljárni. Az
ARTISJUS a jelen jogdíjközlemény alapján és körében a felhasználási engedély megadását a jogdíj megfizetésétõl teszi
függõvé. A felhasználó az engedélyt a jogdíj megfizetésével egy idõben szerzi meg. A felhasználás megkezdése elõtt
megfizetett jogdíj, illetve jogdíjrészlet fejében a felhasználó a megfizetett jogdíjjal (a jogdíjrészlettel) arányos mértékû
felhasználási engedélyt szerez.
1.2. A díjfizetéssel legalább negyedéves idõszakra – ennél rövidebb vagy idényjellegû üzemeltetés esetén pedig az
üzemeltetés teljes idõtartamára – elõzetesen kell jogot szerezni a felhasználásra, azaz elõzetesen kell megfizetni a jogdíjat. [Szjt. 25. § (5) bekezdés]
2.1. A jelen jogdíjközlemény I. fejezetében meghatározott zenefelhasználások esetén az üzlet mûködési engedélyében vagy tartalmilag ennek megfelelõ közigazgatási határozatban meghatározott üzemeltetõ minõsül felhasználónak.
A jogdíjat a felhasználó köteles fizetni. A jogdíj megfizetésére vonatkozó tartozásátvállalásról a 2.2. pont rendelkezik.
2.2. Ha eseti rendezvény szervezése során a 2.1. pontban meghatározott felhasználó és olyan személy, akit a jelen
pont szerint az eseti rendezvény szervezõjének kell tekinteni, úgy állapodnak meg, hogy a jelen jogdíjközlemény szerinti
jogdíjat e személy fizeti meg az ARTISJUS a felhasználó és az említett személy ilyen megállapodásához, mint tartozás-
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átvállaláshoz jogosultként hozzájárulhat [Ptk. 332. §]. Az eseti rendezvény szervezõjének a jelen pont szempontjából azt
kell tekinteni, akit a bármilyen formában szedett belépõdíj, valamint a bármely jogcímen a nyilvános elõadással összefüggésben befolyó egyéb bevétel (reklám- és szponzorbevétel, illetve támogatás stb.) megillet. Ha a nyilvános elõadást
megvalósító rendezvényt vagy annak egy részét a szervezõ által igénybe vett harmadik személy (szervezet) szervezi, a
rendezvény szervezõjének a harmadik személyt (szervezetet) igénybe vevõt kell tekinteni, amennyiben a bevétel a harmadik személyt (szervezetet) igénybe vevõnél keletkezik. Ebben az esetben a harmadik személyt (szervezetet) a szervezésért (közremûködésért) megilletõ (megbízási vagy egyéb) díj nem minõsül bevételnek.
3.1. A jelen jogdíjközlemény alkalmazásában bevételen a jegyek, bérletek eladásából származó bevételt, valamint a
bármilyen forrásból származó befizetést (pl. egyéb, belépõdíjnak minõsülõ bevételt, valamint a bármilyen jogcímen befolyó reklám- és szponzorbevételt, illetve támogatást stb.), továbbá dolog átadásával vagy tevékenység végzésével nyújtott szolgáltatást kell érteni, amelyekre az adott szervezet beszámolási/könyvvezetési kötelezettsége a mindenkor hatályos számviteli jogszabályok értelmében kiterjed.
3.2. Hozzá kell számítani a bevételhez a térítésmentes (tisztelet, szakmai stb.) jegyek értékét is. Ilyen esetben a jogdíjalap megállapításához a kereskedelmi forgalomban legnagyobb darabszámban értékesített jegy ellenértékét kell figyelembe venni.
3.3. Ha a jogdíjszámítás alapja tárgya az áfának, abban az esetben bevétel alatt az áfa nélküli bevétel értendõ.
Amennyiben a szerzõi jogdíj meghatározásakor belépõdíjat kell figyelembe venni, akkor a számítás alapja a belépõdíj
áfa nélküli összege.
3.4. A jogdíjközlemény alkalmazásában belépõdíjnak kell tekinteni minden olyan fizetés áfát nem tartalmazó összegét, amely elõfeltétele a mûsoros elõadáson vagy táncmulatságon való részvételnek (belépõjegy, mûsormegváltás,
adományjegy, csoportok részére szervezett idegenforgalmi jellegû rendezvények részvételi díja, meghívó, egyéni azonosító stb.).
4. A felhasználó a már nyilvánosságra hozott zenemûvek és irodalmi mûvek felhasználásának megkezdését és a már
megkezdett felhasználás megváltoztatását az Szjt. 25. § (4) bekezdése alapján írásban elõzetesen köteles az ARTISJUS-nak bejelenteni.
5.1. Ha a zene- és irodalmi mûvek nyilvános elõadása körében a felhasználó a felhasználás megkezdésére vagy megváltoztatására vonatkozó bejelentési kötelezettségének [Szjt. 25. § (4) bekezdés] nem tesz eleget, és az ARTISJUS csak
az ellenõrzés során szerez tudomást a felhasználásról, az Szjt. 25. § (6) bekezdése alapján a felhasználó – a közös jogkezelõ szervezet ellenõrzési költségeinek fedezésére – költségátalány fizetésére köteles, amelynek összege a fizetendõ
szerzõi jogdíj összegével egyezik meg.
5.2. Ha a felhasználó az Szjt. 25. § (4) bekezdése alapján a felhasználás megszüntetését az 5.1. pont szerinti ellenõrzés napját követõen, az ellenõrzés napját magában foglaló negyedévben, illetve negyedévnél rövidebb idõtartamú vagy
idényjellegû üzemeltetés esetén az üzemeltetés tartamán belül jelenti be, a jogdíjat és a költségátalányt a bejelentés
5.3. pont szerinti hatályossá válásának napjáig kell fizetni.
5.3. Ha a bejelentéssel érintett felhasználásért a díjat legalább negyedéves idõszakra kell fizetni, a bejelentés hatálya
legkorábban a bejelentés napját magában foglaló negyedév utolsó napjára szólhat. Ha a bejelentéssel érintett felhasználásért a díjat az üzemeltetés teljes, negyedévnél rövidebb, illetve egyéb esetben negyedévnél rövidebb idõtartamára kell
fizetni, a bejelentés hatálya az üzemeltetés idõtartamának utolsó napjára szólhat. A bejelentés hatályossá válásáról szóló
rendelkezéseket nem kell alkalmazni, ha a felhasználás megszüntetésének az oka a felhasználó zenefelhasználással járó
üzleti tevékenységének megszüntetése (szünetelése).
5.4. Amennyiben a felhasználó a jogdíj megállapításához szükséges adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az ARTISJUS a jogdíj alapját az Szjt. 25. § (4) bekezdése szerinti helyszíni ellenõrzés adatai, illetve az egyéb rendelkezésre álló adatok (például írott és elektronikus sajtó, egyéb média, a helyszínt rendelkezésre bocsájtó tájékoztatása
stb.) alapján állapítja meg. A helyszíni ellenõrzés során az ARTISJUS betekinthet a felhasználó birtokában lévõ azon okiratokba (ideértve a felhasználó pénzügyi dokumentumait és elszámolásait), amelyek olyan pénzügyi, illetve kereskedelmi adatokat tartalmaznak, amelyek a jogdíj megállapításához vagy a jogdíj mértékének ellenõrzéséhez szükségesek.
6. Zenemûvek személyes elõadómûvészi teljesítménnyel megvalósuló nyilvános elõadása (élõzenei felhasználás)
esetén a felhasználó köteles a felhasznált mûvek címét, szerzõjét, az elhangzás idõtartamát és az elhangzási gyakoriságát
az ARTISJUS által rendszeresített ûrlapon közölni [Szjt. 92. § (5) bekezdés].
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7. Ha valamely, a jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó felhasználónál egy napon belül többféle zenefelhasználás
[pl. élõzene-felhasználás és gépzene-felhasználás (15.1. és 15.2. pont)] is megvalósul, a megfelelõ szerzõi jogdíj külön-külön fizetendõ.
8.1.1. A felhasználókkal, a felhasználók képviseletében eljáró, az érintett felhasználók jelentõs részét megfelelõen
képviselõ országos vagy regionális érdek-képviseleti szervezetekkel, illetve a 8.4. pont szerinti hálózat tagjával, a hálózatban részt vevõ összes felhasználóra kiterjedõen a jogdíjközlemény megfelelõ rendelkezéseiben meghatározott tételes
vagy %-os szerzõi jogdíjfizetés helyett az ARTISJUS átalányjogdíjat tartalmazó felhasználási szerzõdést is köthet.
8.1.2. Átalánydíjas felhasználási szerzõdés csak akkor köthetõ, ha
a) az azzal érintett felhasználónak az ARTISJUS-szal szemben szerzõi jogdíjtartozása nincs, és bejelentési (4. pont)
[Szjt. 25. § (4) bekezdés], illetve a felhasználás mértékére vonatkozó adat- (pl. mûsor) közlési kötelezettségének
(6. pont) [Szjt. 92. § (5) bekezdés] eleget tett;
b) az átalánydíjas felhasználási szerzõdés megkötését a felhasználás sajátos körülményei, vagy a felhasználás és ennek folytán a felhasználó, illetve felhasználók által fizetendõ szerzõi jogdíj jelentõs mértéke, vagy a felhasználók jelentõs részének azonos országos vagy regionális érdek-képviseleti szervben való önkéntes tagsága és az érdek-képviseleti
szerv felhasználási szerzõdés kötésére irányuló jogszabály- és alapszabályszerû felhatalmazása ezt lehetõvé és indokolttá teszi.
8.2. Az átalányszerzõdések megkötése során az ARTISJUS az átalányszerzõdésekkel érintett felhasználók között az
egyenlõ bánásmód követelményét sértõ megkülönböztetést nem alkalmazhat, azaz azonos feltételek mellett azonos kedvezményeket biztosít. [Szjt. 90. § (4) bekezdés]
8.3.1. Országos vagy regionális érdek-képviseleti szervekkel csak abban az esetben köthetõ átalányszerzõdés, ha az
érdek-képviseleti szerv a tagjai (az érintett felhasználók) jogdíjfizetéséért megfelelõ biztosítékot nyújt, és/vagy az érintett felhasználók által fizetendõ jogdíj kiszámításához/megfizetéséhez szükséges, a felhasználás mértékére, illetve a felhasznált mûvekre (szomszédos jogi teljesítményekre) vonatkozó adatokat gyûjti és az ARTISJUS-nak továbbítja,
és/vagy a jogdíjfizetési kötelezettséget egészben vagy részben átvállalja.
8.3.2. A jogdíjközlemény jelen pontjának alkalmazásában regionális érdek-képviseleti szerveknek az Európai Bizottság 2007. február 1-jei 105/2007/EK rendeletének mellékletében a NUTS2 régiókként meghatározott régiók szintjén
mûködõ regionális érdek-képviseleti szervek minõsülnek.
8.4.1. Az ARTISJUS a 8.1.2. pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén átalánydíjas felhasználási szerzõdést köthet áruk értékesítésével, illetve szolgáltatások nyújtásával egységesített elvek szerint mûködõ hálózat (például
franchise) azon tagjával (például franchise-adó), amely
– szerzõdésben a hálózat tagjainak (felhasználóknak) jogdíjfizetési kötelezettségét átvállalja; vagy
– a hálózat tagjainak (felhasználóknak) jogdíjfizetési kötelezettségére megfelelõ biztosítékot nyújt; és/vagy
– a hálózat tagjai (felhasználók) által fizetendõ jogdíj kiszámításához/megfizetéséhez szükséges, illetve a felhasználás mértékére, a felhasznált mûvekre (szomszédos jogi teljesítményekre) vonatkozó adatokat gyûjti és az ARTISJUS-nak továbbítja.
8.4.2. Abban az esetben, ha a hálózat szerzõdést kötõ tagja a hálózat többi tagjának (felhasználóknak) a jogdíjfizetési
kötelezettségét nem vállalja át, a hálózat tagjai (felhasználók) közül a szerzõdés által biztosított átalányjogdíj-fizetési lehetõséggel csak a hálózatnak azon tagja (felhasználó) élhet, amely önállóan megfelel a 8.1.2. a) pontban foglalt feltételnek.
8.4.3. Az átalánydíjas felhasználási szerzõdés megköthetõ abban az esetben is, ha a hálózat egyes tagjai egymás felett
befolyással rendelkeznek, illetve egymás befolyása alatt állnak, illetve az ilyen befolyás hiányában is, ha a hálózat egységes elvek szerinti mûködését a tagok közötti szerzõdés határozza meg.
9. A jelen jogdíjközleményben meghatározott bármely kedvezmény kizárólag azt a felhasználót illeti meg, akinek az
ARTISJUS-szal szemben három hónapnál régebbi lejárt tartozása nem áll fenn, és bejelentési (4. pont) [Szjt. 25. § (4) bekezdés], illetve a felhasználás mértékére, illetve a felhasznált mûvekre (szomszédos jogi teljesítményekre) vonatkozó
adat- (pl. mûsor) közlési kötelezettségének (6. pont) [Szjt. 92. § (5) bekezdés] határidõben eleget tett.
10. Az ARTISJUS a szerzõi jogdíjelszámolás alapjául szolgáló adatokat, valamint a mûfelhasználás módját és mértékét a helyszínen ellenõrizheti. [Szjt. 25. § (4) bekezdés]
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11. A jelen jogdíjközleményben egyedileg nem meghatározott, de a jogdíjközlemény alkalmazási körébe tartozó felhasználások esetén a közzétett jogdíjmértékek megállapításánál alkalmazott elvek és arányok figyelembevételével az
ARTISJUS által esetenként megállapított jogdíj fizetendõ.
12. A jelen jogdíjközleményben megállapított jogdíjak mértéke figyelembe veszi, a jelen jogdíjközleményben meghatározott felhasználások során védett és nem védett mûvek felhasználása egyaránt megtörténik. Ha a felhasználó bizonyítja [Szjt. 92. § (3) bekezdés], hogy a felhasználás – figyelemmel az át- és feldolgozott mûvekre is – kizárólag olyan
mûveket, illetve hangfelvételek bármely nyilvánossághoz közvetítésével [Szjt. 77. § (1) bekezdés] járó nyilvános elõadás esetén kizárólag olyan elõadásokat vagy hangfelvételeket érint, amelyek mindegyikére nézve a védelmi idõ eltelt, a
felhasználás fejében jogdíjat nem kell fizetni.
13. A jelen jogdíjközlemény szerinti engedélyezés nem terjed ki a színpadra szánt irodalmi mûvek és zenedrámai mûvek vagy jeleneteik, illetve keresztmetszeteik, valamint a szakirodalmi mûvek és a nagyobb terjedelmû nem színpadra
szánt szépirodalmi mûvek (pl. regények) teljes terjedelemben történõ elõadására. [Szjt. 25. § (3) bekezdés]
14. A jelen jogdíjközleményben meghatározott jogdíjak az áfa összegét nem tartalmazzák. A jogdíjat a törvényes áfát
is tartalmazó összegben kell megfizetni.
15.1. A jelen jogdíjközlemény értelmében gépzene-felhasználás a zenemû érzékelhetõvé tétele bármilyen mûszaki
eszközzel vagy módszerrel [Szjt. 24. § (2) bekezdés b) pont]. Gépzene-felhasználás többek között:
– rádió, televízió mûsorának lejátszása (hangszóróval történõ megszólaltatása, illetve képernyõn való megjelenítése)
rádiókészülék, televíziókészülék vagy egyéb erre alkalmas készülék útján;
– a zenemû – analóg vagy digitális hordozón vagy bármilyen formátumú digitális fájlként rendelkezésre álló – példányának lejátszása magnó, lemezjátszó, music-center, videolejátszó, CD-, CD-ROM-, képlemez-, DVD-lejátszó, mp3 lejátszó, egyéb hordozható zenelejátszó készülék, számítógép, zenegép, számítógép alapú zenegép vagy egyéb erre alkalmas készülék útján; valamint
– bármilyen módon, ideértve bármilyen számítógépes hálózat útján közönséghez közvetített zenemû lejátszása számítógéppel vagy egyéb erre alkalmas technikai eszközzel.
15.2. Jelen jogdíjközlemény értelmében élõzene-felhasználás a zenemûvek személyes elõadó-mûvészi teljesítménnyel megvalósuló nyilvános elõadása. [Szjt. 24. § (2) bekezdés a) pont]

III. Fejezet
A JOGDÍJKÖZLEMÉNY IDÕBELI HATÁLYA
A fenti jogdíjközlemény 2008. január 1-jétõl 2008. december 31-ig hatályos.

ARTISJUS
Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda
Egyesület
***
Az ARTISJUS által megállapított szerzõi jogdíjakat az Szjt. 90. § (2) bekezdése alapján jóváhagyom:
Budapest, 2008. január 24.
Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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HIVATALI BÉLYEGZÕ ÉRVÉNYTELENÍTÉSE
A Kisvárdai Polgármesteri Hivatal alábbi feliratú, 4-es sorszámú körbélyegzõje elveszett.
A bélyegzõ lenyomata:

A bélyegzõ használata 2007. szeptember 20-tól érvénytelen.

2008/10. szám

2008/10. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

1377

VI. FÕRÉSZ: Egyéb hirdetmények
A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2008. február 21–27.)
(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

46.

51. évfolyam L 46. szám (2008. február 21.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Tanács 146/2008/EK rendelete (2008. február 14.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó
közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági
termelõk részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK
rendelet, valamint az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó
vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 147/2008/EK rendelete (2008. február 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 148/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a 900/2007/EK és az 1060/2007/EK
rendeletnek a cukor kivitelére vonatkozó visszatérítések tekintetében kivételt képezõ rendeltetési helyek státusának tisztázását célzó módosításáról
IRÁNYELVEK
* A Tanács 2008/7/EK irányelve (2008. február 12.) a tõkeemelést terhelõ közvetett adókról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2008/143/EK:
* A Tanács határozata (2008. január 28.) az egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai,
másrészrõl a Kínai Népköztársaság kormánya közötti, a tengeri közlekedésrõl szóló megállapodás megkötésérõl
Megállapodás egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai, másrészrõl a Kínai Népköztársaság kormánya között a tengeri szállításról
2008/144/EK:
* A Tanács határozata (2008. január 28.) az egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai,
másrészrõl a Kínai Népköztársaság közötti, a tengeri közlekedésrõl szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzõkönyv elfogadásáról, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a
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Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a
Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történõ csatlakozásának figyelembevétele céljából
Jegyzõkönyv az egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai, másrészrõl a Kínai Népköztársaság kormánya között létrejött, a tengeri közlekedésrõl szóló megállapodás módosításáról
Bizottság
2008/145/EK:
* A Bizottság Határozata (2007. szeptember 12.) a Bison Bial SA számára Lengyelország
által tervezett C 54/2006 (ex N 276/2006) számú állami támogatásról [az értesítés a C(2007)
4145. számú dokumentummal történt]1

47.

51. évfolyam L 47. szám (2008. február 21.)
Egyéb jogi aktusok
EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG
EGT Vegyes Bizottság
* Az EGT Vegyes Bizottság 96/2007 határozata (2007. július 27.) az EGT-megállapodásnak
az egyes, a négy alapszabadságon kívül esõ területeken folytatott együttmûködésrõl szóló
31. jegyzõkönyvének módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 97/2007 határozata (2007. szeptember 28.) az EGT-megállapodás
I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések), II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) és 47. jegyzõkönyvének (A borkereskedelem
technikai akadályainak felszámolása) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 98/2007 határozata (2007. szeptember 28.) az EGT-megállapodás
I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 99/2007 határozata (2007. szeptember 28.) az EGT-megállapodás
I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 100/2007 határozata (2007. szeptember 28.) az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 101/2007 határozata (2007. szeptember 28.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 102/2007 határozata (2007. szeptember 28.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) és IV. mellékletének (Energia) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 103/2007 határozata (2007. szeptember 28.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 104/2007 határozata (2007. szeptember 28.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 105/2007 határozata (2007. szeptember 28.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
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* Az EGT Vegyes Bizottság 106/2007 határozata (2007. szeptember 28.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 107/2007 határozata (2007. szeptember 28.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 108/2007 határozata (2007. szeptember 28.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 109/2007 határozata (2007. szeptember 28.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 110/2007 határozata (2007. szeptember 28.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 111/2007 határozata (2007. szeptember 28.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 113/2007 határozata (2007. szeptember 28.) az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 114/2007 határozata (2007. szeptember 28.) az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 115/2007 határozata (2007. szeptember 28.) az EGT-megállapodás XI. mellékletének (Távközlési szolgáltatások) és a 37. jegyzõkönyvének módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 116/2007 határozata (2007. szeptember 28.) az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 117/2007 határozata (2007. szeptember 28.) az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 118/2007 határozata (2007. szeptember 28.) az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 119/2007 határozata (2007. szeptember 28.) az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 120/2007 határozata (2007. szeptember 28.) az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 121/2007 határozata (2007. szeptember 28.) az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 122/2007 határozata (2007. szeptember 28.) az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 123/2007 határozata (2007. szeptember 28.) az EGT-megállapodás XVIII. mellékletének (Munkahelyi egészségvédelem és biztonság, munkajog, valamint
nõk és férfiak közötti egyenlõ bánásmód) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 124/2007 határozata (2007. szeptember 28.) az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 125/2007 határozata (2007. szeptember 28.) az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 126/2007 határozata (2007. szeptember 28.) az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 127/2007 határozata (2007. szeptember 28.) az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
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* Az EGT Vegyes Bizottság 128/2007 határozata (2007. szeptember 28.) az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 129/2007 határozata (2007. szeptember 28.) az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 130/2007 határozata (2007. szeptember 28.) az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 131/2007 határozata (2007. szeptember 28.) az EGT-megállapodásnak az egyes, a négy alapszabadságon kívül esõ területeken folytatott együttmûködésrõl
szóló 31. jegyzõkönyvének módosításáról

Helyesbítések
* Helyesbítés az EGT-megállapodásnak az egyes, a négy alapszabadságon kívül esõ területeken folytatott együttmûködésrõl szóló 31. jegyzõkönyvének módosításáról szóló, 2007.
szeptember 28-i 131/2007 EGT vegyes bizottsági határozathoz

48.

51. évfolyam L 48. szám (2008. február 22.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Tanács 150/2008/EK rendelete (2008. február 18.) a Kínai Népköztársaságból származó
borkõsav behozatalára a 130/2006/EK rendelettel elrendelt dömpingellenes intézkedések
hatályának módosításáról
A Bizottság 151/2008/EK rendelete (2008. február 21.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 152/2008/EK rendelete (2008. február 21.) a vajra szóló export-visszatérítés meg nem
állapításáról az 581/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében
A Bizottság 153/2008/EK rendelete (2008. február 21.) a sertéshúsra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról
A Bizottság 154/2008/EK rendelete (2008. február 21.) a Szerzõdés I. mellékletében nem szereplõ
áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítésérõl
* A Bizottság 155/2008/EK rendelete (2008. február 21.) egyes áruknak a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
* A Bizottság 156/2008/EK rendelete (2008. február 21.) a 109/2007/EK rendeletnek a monenzin-nátrium (Coxidin) takarmányadalék minimális tartalma tekintetében történõ módosításáról1
* A Bizottság 157/2008/EK rendelete (2008. február 21.) az 1255/1999/EK tanácsi rendeletben
említett, a vaj magántárolásához nyújtott támogatás meghatározásáról
* A Bizottság 158/2008/EK rendelete (2008. február 21.) egyes elnevezéseknek az oltalom
alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzésérõl
[Salate von der Insel Reichenau (OFJ), Gurken von der Insel Reichenau (OFJ), Feldsalat
von der Insel Reichenau (OFJ), Tomaten von der Insel Reichenau (OFJ)]
* A Bizottság 159/2008/EK rendelete 2008. február 21. a 800/1999/EK és a 2090/2002/EK rendeletnek az export-visszatérítésben részesülõ mezõgazdasági termékek kivitelekor elvégzett fizikai ellenõrzések tekintetében történõ módosításáról
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* A Bizottság 160/2008/EK rendelete (2008. február 21.) egyes elnevezéseknek az oltalom
alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzésérõl [Pane
di Matera (OFJ), Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino (OEM)]
A Bizottság 161/2008/EK rendelete (2008. február 21.) a baromfihús- és tojáságazatban érvényes,
valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítésérõl és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2008/150/EK:
* A Tanács határozata (2008. február 12.) az Európai Gazdasági Közösség és a Seychelle Köztársaság közötti, a Seychelle-szigetek partjainál folytatott halászatról szóló megállapodásban elõírt halászati lehetõségek és pénzügyi hozzájárulás 2005. január 18-tól 2011. január 17-ig terjedõ idõtartamra történõ megállapításáról szóló jegyzõkönyv módosításáról
szóló levélváltás formájában létrejött megállapodásnak az Európai Közösség nevében történõ aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról
2008/151/EK:
* A Tanács határozata (2008. február 12.) az Európai Közösség és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti, az Elefántcsontpart halászati övezeteiben folytatandó halászatról szóló halászati partnerségi megállapodásban elõírt halászati lehetõségeknek és pénzügyi ellentételezésnek a 2007. július 1-jétõl 2013. június 30-ig terjedõ idõszakra történõ megállapításáról
szóló jegyzõkönyv ideiglenes alkalmazásáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötésérõl
Megállapodás levélváltás formájában az Európai Közösség és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti, az elefántcsontpart halászati övezeteiben folytatandó halászatról szóló halászati
partnerségi megállapodásban elõírt halászati lehetõségeknek és pénzügyi ellentételezésnek a
2007. július 1-jétõl 2013. június 30-ig terjedõ idõszakra történõ megállapításáról szóló jegyzõkönyv ideiglenes alkalmazásáról
Halászati partnerségi megállapodás az Elefántcsontparti Köztársaság és az Európai Közösség között
Jegyzõkönyv az Európai Közösség és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti, az elefántcsontpart partjainál folytatandó halászatról szóló megállapodásban elõírt halászati lehetõségeknek és pénzügyi ellentételezésnek a 2007. július 1-jétõl 2013. június 30-ig terjedõ idõszakra
történõ megállapításáról
2008/152/EK:
* A Tanács határozata (2008. február 18.) a Régiók Bizottsága egy spanyol tagjának és két
spanyol póttagjának kinevezésérõl
Bizottság
2008/153/EK:
* A Bizottság határozata (2007. november 13.) – C 37/2006 (ex NN 91/2005) számú állami támogatás – Halászhajó-korszerûsítési program megvalósítása az Egyesült Királyságban [az
értesítés a C(2007) 5395. számú dokumentummal történt]1

1

EGT-vonatkozású szöveg

1381

1382

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2008/10. szám

2008/154/EK:
* A Bizottság határozata (2007. november 13.) – C 38/2006 (ex NN 93/2005) számú állami támogatás – Halfeldolgozó üzemek fejlesztését célzó rendszer megvalósítása az Egyesült Királyságban [az értesítés a C(2007) 5397. számú dokumentummal történt] 1
NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
* Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ/EGB) 24. számú elõírása – Egységes rendelkezések: I. A kompressziós gyújtású (dízelüzemû) motorok
jóváhagyása a látható szennyezõ anyagok kibocsátása tekintetében – II. A gépjármûvek jóváhagyása a jóváhagyott típusú dízelmotorok beszerelése tekintetében – III. A dízelmotorral felszerelt gépjármûvek jóváhagyása a motor által kibocsátott látható szennyezõ anyagok tekintetében – IV. A dízelmotorok teljesítményének mérése
* Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ/EGB) 101. elõírása – Egységes feltételek csak belsõ égésû motorral vagy hibridhajtású elektromos motorral felszerelt személygépkocsik jóváhagyására szén-dioxid-kibocsátásuk és üzemanyagfogyasztásuk mérése és/vagy elektromosenergia-fogyasztásuk és elektromos hatósugaruk
mérése szempontjából, és M1 és N1 kategóriájú csak elektromos meghajtású jármûvek jóváhagyására az elektromosenergia-fogyasztás és elektromos hatósugár szempontjából

Helyesbítések
* Helyesbítés az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 406., 2006. 12. 30.)
* Helyesbítés az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési
rendeletrõl szóló 1605/2002/EK, Euratom rendelet módosításáról szóló, 2006. december
13-i 1995/2006/EK, Euratom tanácsi rendelethez (HL L 390., 2006. 12. 30.)
* Helyesbítõ jegyzõkönyv a Cotonouban 2000. június 23-án, egyrészrõl az Afrikai, Karibi és
Csendes-óceáni Államok Csoportjának tagjai, másrészrõl az Európai Közösség és tagállamai között aláírt partnerségi megállapodás módosításáról szóló, Luxemburgban 2005. június 25-én aláírt megállapodáshoz és záróokmányhoz (HL L 209., 2005. 8. 11.)

49.

51. évfolyam L 49. szám (2008. február 22.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2008/136/EK:
* A Bizottság határozata (2006. június 22.) a Hollandia által a holland közszolgálati mûsorszolgáltatóknak nyújtott ad hoc jellegû finanszírozásról C 2/2004 (ex NN 170/2003) [az értesítés a C(2006) 2084. számú dokumentummal történt]1
2008/137/EK:
* A Bizottság határozata (2007. március 7.) C 10/06 (ex N555/05) sz. állami támogatás – Cyprus Airways Public Ltd. – Szerkezetátalakítási terv [az értesítés a C(2007) 300. számú dokumentummal történt]1
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(2008. február 23.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 162/2008/EK rendelete (2008. február 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 163/2008/EK rendelete (2008. február 22.) a lantán-karbonát-oktahidrát (Lantharenol) készítmény takarmányadalékként való engedélyezésérõl 1
* A Bizottság 164/2008/EK rendelete (2008. február 22.) az 1444/2006/EK rendeletnek a Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) takarmányadalék minimális tartalma tekintetében történõ módosításáról1
* A Bizottság 165/2008/EK rendelete (2008. február 22.) a 3-fitáz (Natuphos) takarmányadalékként való új felhasználásának engedélyezésérõl1
* A Bizottság 166/2008/EK rendelete (2008. február 22.) Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin) készítmény takarmányadalékként való új felhasználásának engedélyezésérõl 1
* A Bizottság 167/2008/EK rendelete (2008. február 22.) egy kokcidiosztatikum takarmányadalékként történõ, tíz évre szóló engedélyezésérõl1
IRÁNYELVEK
* A Bizottság 2008/17/EK irányelve (2008. február 19.) az acefát, acetamiprid, acibenzolar-s-metil, aldrin, benalaxil, benomil, karbendazim, klórmekvát, klórtalonil, klórpirifosz,
klofentezin, ciflutrin, cipermetrin, ciromazin, dieldrin, dimetoát, ditiokarbamátok, eszfenvalerát, famoxadon, fenhexamid, fenitrotion, fenvalerát, glifozát, indoxakarb, lambda-cihalotrin, mepanipirim, metalaxil-M, metidation, metoxi-fenozid, pimetrozin, piraklosztrobin, pirimetanil, spiroxamin, tiakloprid, tiofanát-metil és trifloxistrobin megengedett szermaradék-határértéke tekintetében a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi
irányelv bizonyos mellékleteinek módosításáról 1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2008/155/EK:
* A Bizottság határozata (2008. február 14.) a szarvasmarha-embriók Közösségbe irányuló
behozatalára feljogosított, harmadik országokbeli embriógyûjtõ és -elõállító munkacsoportok jegyzékének létrehozásáról [az értesítés a C(2008) 517. számú dokumentummal
történt]1
2008/156/EK:
* A Bizottság határozata (2008. február 18.) a 2006/766/EK határozatnak a harmadik országok és területek – amelyekbõl halászati termékek emberi fogyasztásra alkalmas bármilyen
formában behozhatók – jegyzékének tekintetében történõ módosításáról [az értesítés a
C(2008) 555. számú dokumentummal történt]1
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Helyesbítések
* Helyesbítés a Kínai Népköztársaságból és az Amerikai Egyesült Államokból származó triklorocianursav behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetésérõl és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedésérõl szóló, 2005. október 3-i 1631/2005/EK tanácsi rendelethez (HL L 261., 2005. 10. 7.)

51.

51. évfolyam L 51. szám (2008. február 26.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 168/2008/EK rendelete (2008. február 25.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 169/2008/EK rendelete (2008. február 25.) a balti-tengeri tõkehalállományokra
és az ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló
1098/2007/EK rendelet értelmében az ICES 27 és 28.2 alkörzetnek a 2008-ra vonatkozó
egyes halászati erõkifejtési korlátozások és adatrögzítési kötelezettségek hatálya alól
történõ kivonásáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2008/157/EK:
* A Tanács határozata (2008. február 18.) a Török Köztársasággal létrejött csatlakozási partnerség elveirõl, prioritásairól, feltételeirõl, valamint a 2006/35/EK határozat hatályon kívül
helyezésérõl
2008/158/EK:
* A Tanács határozata (2008. február 18.) az AKCS–EK partnerségi megállapodás 96. cikke
szerint a Zimbabwéval való konzultációt lezáró 2002/148/EK határozat intézkedései alkalmazási idõszakának meghosszabbításáról
Bizottság
2008/159/EK:
* A Bizottság határozata (2008. február 22.) Magyarország egyes területein a vaddisznók klasszikus sertéspestisének felszámolására vonatkozó terv jóváhagyásáról szóló
2007/683/EK határozat módosításáról [az értesítés a C(2008) 675. számú dokumentummal
történt]

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok
AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
* A Tanács 2008/160/KKBP közös álláspontja (2008. február 25.) a Moldovai Köztársaság
Dnyeszteren túli régiójának vezetésével szembeni korlátozó intézkedésekrõl

2008/10. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ
Helyesbítések

* Helyesbítés az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok közötti, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke 6. pontja és XXVIII. cikke
értelmében, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel
Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai
Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáinak ezen
országok Európai Unióhoz történõ csatlakozása során történt módosításával kapcsolatban
levélváltás formájában létrejött megállapodás végrehajtásáról, továbbá a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosításáról és kiegészítésérõl szóló, 2006. március 20-i 711/2006/EK tanácsi
rendelethez (HL L 124., 2006. 5. 11.)
* Helyesbítés az Európai Közösség és a Kínai Népköztársaság közötti, az 1994. évi Általános
Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke 6. pontja és XXVIII. cikke értelmében, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáinak ezen országok
Európai Unióhoz történõ csatlakozása során történt módosításával kapcsolatban levélváltás formájában létrejött megállapodás végrehajtásáról, továbbá a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosításáról és kiegészítésérõl szóló, 2006. március 20-i 838/2006/EK tanácsi rendelethez (HL L 154., 2006. 6. 8.)
* Helyesbítés a nehéz tehergépjármûvekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett
díjakról szóló, 1999. június 17-i 1999/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez
(HL L 187., 1999. 7. 20.) (Magyar nyelvû különkiadás, 7. fejezet, 4. kötet, 372. o.)
* Helyesbítés a nehéz tehergépjármûvekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/38/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 157., 2006. 6. 9.)

52.
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(2008. február 27.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 170/2008/EK rendelete (2008. február 26.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
IRÁNYELVEK
* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/6/EK irányelve (2008. február 20.) a 97/67/EK
irányelvnek a közösségi postai szolgáltatások belsõ piacának teljes megvalósítása tekintetében történõ módosításáról
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2008/161/EK:
* A Bizottság határozata (2008. február 22.) Izraelben a magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekrõl és a 2006/696/EK határozattól való eltérésrõl [az értesítés a C(2008) 679. számú dokumentummal történt] 1
2008/162/EK:
* A Bizottság határozata (2008. február 26.) a rizstermékekben a nem engedélyezett, géntechnológiával módosított „LL RICE 601” szervezetre vonatkozó szükségintézkedésekrõl szóló
2006/601/EK határozat módosításáról [az értesítés a C(2008) 743. számú dokumentummal
történt]1

53.

51. évfolyam L 53. szám (2008. február 27.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2008/146/EK:
* A Tanács határozata (2008. január 28.) az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci
Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai
Közösség nevében történõ megkötésérõl
2008/147/EK:
* A Tanács határozata (2008. január 28.) az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért
felelõs állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról
szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történõ megkötésérõl
Megállapodás az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között, a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelõs állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról
* Tájékoztatás az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a
Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás, valamint az Európai Közösség és a Svájci
Államszövetség közötti, a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelõs állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló megállapodás hatálybalépésérõl
2008/148/EK:
*A Tanács határozata (2007. március 22.) az Európai Közösség és Ausztrália, Kanada, az
EFTA-tagország Norvégia és Svájc, Korea, Japán és az Amerikai Egyesült Államok közötti,
az intelligens gyártási rendszerek (IMS) területén a kutatási és fejlesztési tevékenységekrõl
szóló megállapodás megújítására és módosítására irányuló közös megegyezést rögzítõ megállapodás levélváltás formájában történõ megkötésérõl
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Megállapodás levélváltás formájában az Európai Közösség és Ausztrália, Kanada, az EFTA-tagország Norvégia és Svájc, Korea, Japán és az Amerikai Egyesült Államok közötti, az intelligens gyártási rendszerek (IMS) területén a kutatási és fejlesztési tevékenységekre irányuló nemzetközi
együttmûködésrõl szóló megállapodás megújításában és módosításában való közös megegyezés
rögzítésérõl
* Tájékoztatás az Európai Közösség és Ausztrália, Kanada, az EFTA-tagország Norvégia és
Svájc, Korea, Japán és az Amerikai Egyesült Államok közötti, az intelligens gyártási rendszerek (IMS) területén a kutatási és fejlesztési tevékenységekre irányuló nemzetközi együttmûködésrõl szóló megállapodás megújítására és módosítására irányuló közös megegyezést
rögzítõ, levélváltás formájában létrejött megállapodás hatálybalépésérõl

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok
AZ EU-SZERZÕDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
2008/149/IB:
* A Tanács határozata (2008. január 28.) az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci
Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai
Unió nevében történõ megkötésérõl
Megállapodás az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között, a Svájci
Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló
társulásáról

A Közbeszerzési Értesítõ 25. számának (2008. február 27.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK
Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hirdetmények
Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
9350 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (forgalomirányító és információs központ/2008. – K. É. – 2971/2008)
9355 Balassagyarmat Város Önkormányzata (a Dr. Kenessey
Albert Kórház-Rendelõintézet építési, orvostechnológiai rekonstrukciós munkái II. ütemének keretében orvostechnológiai mûszerek szállítása – K. É. – 2472/2008)
9367 Budapest XV. Kerületi Önkormányzat Egyesített Bölcsõdék (élelmiszer-alapanyagok beszerzése határozatlan
idõre – K. É. – 2855/2008)

9386 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (a MÁV Zrt. 2008. évi hálózati szintû egyen- és
formaruházatának körébe tartozó felsõruházati termékek beszerzése – K. É. – 2459/2008)
9392 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (a MÁV Zrt. 2008. évi hálózati szintû egyen- és
formaruházatának körébe tartozó kötött-hurkolt termékek beszerzése – K. É. – 2460/2008)
9398 Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzat-központ
(EKG-mûszaki szinten tartó feladatokhoz eszközök beszerzése – K. É. – 2643/2008)
9405 MNV Zrt. (médiatervezési és -vásárlási feladatok ellátása – K. É. – 3113/2008)
9412 MNV Zrt. (nyomdatermékek nyomdai úton történõ elõállítása és terjesztése – K. É. – 3114/2008)
9419 MNV Zrt. (PR- és rendezvényszervezési feladatok ellátása – K. É. – 3115/2008)

9373 Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (pneumococcus elleni konjugált oltóanyag beszerzése 0–2 éves kisgyermekek részére – K. É. – 3042/2008)

9426 MNV Zrt. (reklámügynökségi
– K. É. – 3116/2008)

9377 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (keretszerzõdés haemodinamika egészségügyi
anyagok szállítására – K. É. – 2752/2008)

9432 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (a 70.27, 70.49 és
70.56 számú építési munkákhoz kapcsolódó mérnöki tevékenység – K. É. – 2451/2008)

feladatok

ellátása
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Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására
9441 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (MÜSZINFO/2008.
– K. É. – 2977/2008)

2008/10. szám

9496 Szentendre Város Önkormányzata (a Szentendre Város
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala épületének
dísztermében légkondicionáló berendezés tervezése,
szállítása, üzembe helyezése – K. É. – 2481/2008)
9500 Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás (életmentõ készülékek beszerzése – K. É. – 2926/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására
9447 Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala (gépjármû határozatlan idõre történõ bérlete – K. É. – 2866/2008)
9452 Debreceni Egyetem nevében eljáráró Debreceni Egyetem
Agrár- és Mûszaki Tudományok Centruma [személyszállítási feladatok elvégzése (SG-305.) – K. É. – 3000/2008]

Módosítás
9459 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. módosítása (hézagkezelés/2008. – K. É. – 3003/2008)
9464 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. módosítása (az
55. sz. fõút 4+475–41+000 km-szelvények közötti szakaszán 11,5 tonnás tengelyterhelésre történõ burkolatmegerõsítés elkészítése tárgyú felhívás módosítása
– K. É. – 2854/2008)

Visszavonás
9472 Országos Vérellátó Szolgálat visszavonása (a 16/OVSZ/
2007. haemonetics szerelékek eljárás ajánlati felhívásának visszavonása – K. É. – 2970/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények
Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
9476 EEBA Kft. (Kondoros és Vésztõ, sertéstelepi hígtrágya-kezelés korszerûsítése, sertéshizlaló épületek padozatának hõszigetelése, belsõ trágyacsatorna felújítása
az IPPC elõírásainak megfelelõen – K. É. – 2879/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
9504 Magyar Országos Levéltár [levéltári dokumentumok
(minisztertanácsi jegyzõkönyvek és mellékleteik) digitalizálása – K. É. – 3002/2008]
9508 Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (Szigetszentmiklós bel- és külterületi úthálózatának 2008. évi karbantartási, fenntartási munkái – K. É. – 2980/2008)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban
9514 TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. (2008. évi gázelosztó
vezeték rekonstrukciója és kapacitásbõvítése I. ütem
– K. É. – 2653/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
Tájékoztató az eljárás eredményérõl
9524 Balatonfüred Város Önkormányzata (Balaton-part ékköve II. projekt részeként a Gyógytér és a Széchenyi park
rekonstrukciójára vonatkozó kiviteli tervdokumentáció elkészítése a tematikus utak kialakíthatóságának
érdekében – K. É. – 2270/2008)
9527 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (Csete Balázs u.–Bajcsy-Zsilinszky u.–Zsák Hugó u.–Ady E. u.
által határolt területen játszótérbõvítés, zöldfelület-rekonstrukció – K. É. – 2511/2008)
9529 Budapesti Közlekedési Zrt. (Deák téri összekötõ alagút
szellõztetésének tervezése – K. É. – 2267/2008)

9480 EEBA Kft. (Kondoros, sertéstelepi hígtrágya-kezelés
korszerûsítéséhez injektoros trágyakijuttató berendezés szállítása – K. É. – 2881/2008)

9530 Családsegítõ és Gondozási Központ, Ajka [élelmiszer beszerzése (félbarna kenyér, fehér kenyér, korpás kifli,
márványstangli) – K. É. – 2633/2008]

9484 Felsõcikola No2 Sertéstenyésztõ Kft. (Pusztaszabolcs,
sertéstelepi hígtrágya-kezelés korszerûsítése, környezetkímélõ hasznosítás az IPPC elõírásainak megfelelõen – K. É. – 2883/2008)

9533 Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek
Szakkórháza (kardiológiai és légzésdiagnosztikai eszközök beszerzése – K. É. – 2561/2008)

9488 Felsõcikola No2 Sertéstenyésztõ Kft. (Pusztaszabolcs,
sertéstelepi hígtrágya-kezelés korszerûsítéséhez injektoros trágyakijuttató berendezés szállítása – K. É. –
2884/2008)
9492 KÖRÖSHÚS Kft. (Kunszentmárton, Pipás major sekélylagúna-kialakítása az elõhizlaló épületben és sertéstelepi hígtrágya-kezelés korszerûsítése az IPPC elõírásainak megfelelõen – K. É. – 2878/2008)

9534 Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelõintézet (a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelõintézet részére gyógyszerek szállítása – K. É. – 2886/2008)
9544 Erdõtelek Község Önkormányzata (közétkeztetéshez élelmiszer beszerzése – K. É. – 19664/2007)
9550 ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító
Iroda Társadalmi Szolg. Kht. (melegétel-utalványok beszerzése – K. É. – 3173/2008)
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9553 Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc KórházRendelõintézet (izotópos reagensek és radiofarmakonok
szállítása – K. É. – 2273/2008)
9557 HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. (alapanyagok és
kiegészítõ termékek szállítása a HM Honvéd Kulturális
Szolgáltató Kht. részére 12 hónapos idõtartamra
– K. É. – 2359/2008)
9564 HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. (mirelit félkész
termékek, zöldség, gyümölcs, hal és halkészítmény szállítása a HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. részére
12 hónapos idõtartamra – K. É. – 2362/2008)
9568 HUNGAROSPA Hajdúszoboszlói Zrt. (Hajdúszoboszló,
gyógyfürdõi fejlesztés – Aqua Palace élményfürdõ projekthez kapcsolódóan 2,580 milliárd Ft összegû beruházási hitel felvétele – K. É. – 2258/2008)
9571 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház és
Rendelõintézet (tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet rendelõintézeti rekonstrukciója új kivitelezõje kiválasztásáról
– K. É. – 3045/2008)
9573 Mátészalka Város Önkormányzata (határozatlan idejû
szállítási szerzõdés irodaszerek, irodai papíráruk
és irodai kellékanyagok beszerzésére vonatkozóan
– K. É. – 2300/2008)
9576 Miniszterelnöki Hivatal (a 2008 elsõ félévének állami ünnepe és egyéb országos jelentõségû események megszervezése és lebonyolítása – K. É. – 2573/2008)
9578 MTA Kémiai Kutatóközpont (külföldi nyomtatott és
elektronikus idõszaki kiadványok beszerzése a 2008. és
2009. évre – K. É. – 2547/2008)
9580 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató Gyál,
4601–4602. j. utak csomópontjának átépítése tárgyú eljárás eredményérõl – K. É. – 3048/2008)
9582 Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet [HEFOP
3.5.1. Korszerû felnõttképzési módszerek kidolgozása
és alkalmazása elnevezésû, HEFOP-3.5.1-K-2004-100001/2.0 EMIR azonosító számú központi program keretében megvalósuló e-learning fejlesztés 4 db teljes
OKJ-szakképesítés (21 modul) tekintetében – K. É. –
2508/2008]
9587 Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a központosított közbeszerzési eljárásban kötött keretszerzõdésben nem szereplõ irodaszerek beszerzése – K. É. – 2806/2008)
9589 Országos Vérellátó Szolgálat (a 17/OVSZ/2007. számú,
centrifugák karbantartása és eseti javítása megnevezésû eljárás eredményérõl szóló tájékoztató – K. É. –
3186/2008)
9592 Ózd Város Önkormányzata Almási Balogh Pál Mátrix
Kórház (4301/Ózd/07 gyógyszerek és infúziók – K. É. –
2260/2008)
9595 Ózd Város Önkormányzata Almási Balogh Pál Mátrix
Kórház (4302/Ózd/07 labordiagnosztikumok – K. É. –
2323/2008)
9598 Pápa Város Önkormányzata (bútorok, berendezések, felszerelések beszerzése a pápai Tarczy Lajos Általános
Iskola részére – K. É. – 2269/2008)
9601 Rábapordány Mezõgazdasági Zrt. (állattartó telepek korszerûsítése – trágyakezelés – K. É. – 2782/2008)
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9604 Semmelweis Egyetem (kollégiumi férõhely biztosítása a
Semmelweis Egyetem számára – K. É. – 0074/2008)
9606 Szociális és Munkaügyi Minisztérium (felnõttképzési és
beruházási támogatások felhasználásának foglalkoztatásszakmai és pénzügyi ellenõrzése – K. É. –
20888/2007)
9610 Vám- és Pénzügyõrség Központi Járõrszolgálat Parancsnoksága (hajó-klímaberendezések beszerzése – K. É. –
2952/2008)
9612 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (az
AVL-munkaállomások üzembe helyezése és üzemeltetése tárgyban tájékoztató az eljárás eredményérõl
– K. É. – 2844/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl
9615 Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (20 db lakás vásárlása Szombathelyen – K. É. – 2551/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
9616 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (KRESZ- és forgalomterelési táblák beszerzése/2006. – K. É. – 3036/2008)
9616 Cegléd Város Önkormányzata (Cegléd Város Önkormányzata intézményeinek fõzõ- és melegítõkonyháinak
bérbeadása üzemeltetési és szolgáltatási szerzõdéssel
– K. É. – 3105/2008)
9617 Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (HEFOP
1.1. programba bevont résztvevõk számára a programban maradásuk elõsegítése érdekében végzett mentori
szolgáltatás beszerzése – K. É. – 1438/2008)
9618 Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképzõ Központ
Kht. (5 db fémipari anyagvizsgáló berendezés, 10 db
kertészeti berendezés, 7 db nyomdaipari eszköz
– K. É. – 2579/2008)
9618 E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. (Tiszafüred–Polgár, 22 kV-os vezetékkiváltás kábellel – K. É. –
1697/2008)
9619 E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. (Bagota, 22 kV-os
vezetékkiváltás kábellel – K. É. – 1698/2008)
9619 E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. (Balmazújváros–
Polgár, 22 kV-os vezetékkiváltás kábellel – K. É. –
1700/2008)
9620 E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. (Balmazújváros
környéke, 22 kV-os vezetékkiváltás kábellel – K. É. –
1703/2008)
9620 E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. (Balmazújváros–
Hortobágy–Tiszafüred I., 22 kV-os vezetékkiváltás kábellel – K. É. – 1705/2008)
9621 E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. (Balmazújváros–
Hortobágy–Tiszafüred II., 22 kV-os vezetékkiváltás
kábellel – K. É. – 1706/2008)
9622 E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. (Karcag Phylaxia
és Püspökladány, 22 kV-os vezetékkiváltás kábellel
– K. É. – 1708/2008)
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9622 Ferencvárosi Önkormányzat (az önkormányzat tulajdonában álló 1094 Budapest, Mihálkovics u. 14. fszt. 15.
sz. alatti 27 m2 alapterületû lakás teljes felújítása
– K. É. – 2355/2008)
9623 Ferencvárosi Önkormányzat (önkormányzati tulajdonú
1092 Budapest, Ráday u. 15. II. emelet 26. szám alatti
70,38 m2 alapterületû lakás teljes felújítása – K. É. –
2358/2008)
9624 Ferencvárosi Önkormányzat (önkormányzati tulajdonú
1096 Budapest, Thaly K. u. 19. II. em. 44. szám alatti
35,65 m2 alapterületû lakás teljes felújítása – K. É. –
2361/2008)
9624 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XII. kerület,
Szendi utca, Németvölgyi út–Stromfeld Aurél utca közötti szakaszán (hrsz.: 8217) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. – 2277/2008]
9625 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XII. kerület,
Csörsz utca–Böszörményi út keresztezõdésében (hrsz.:
8949/4) gázelosztó vezeték csõbehúzással történõ rekonstrukciójának alépítményi munkái – K. É. –
2278/2008]

2008/10. szám

9631 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató az oxigenátorok és oxigenátor-csõkészletek beszerzése tárgyú MedlineS Kft.-vel kötött szerzõdés teljesítésérõl
– K. É. – 3065/2008)
9632 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Intézmények Gazdasági Szolgálata (élelmiszerek beszerzése,
6 árucsoportban – K. É. – 2420/2008)
9633 PÉTÁV Pécsi Távfûtõ Kft. (1640 nyomvonal-folyóméter
távfûtési vezeték építése elõre szigetelt, közvetlenül
földbe fektetett DN250-DN40 méretû vezetékekbõl,
közút alatt védõcsõ-átsajtolással – K. É. – 1078/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
9634 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (a Budapest XVI. kerület, rákosszentmihályi tanuszoda kivitelezése – K. É. – 3111/2008)
9635 Budapesti Történeti Múzeum [ásatási leletanyag restaurálási munkálatainak elvégzése (Rest-2007/3.)
Budapest, M0 kelet, Pécel 02. lelõhely (40 db kerámia)
– K. É. – 2283/2008]

9626 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest IX. kerület,
Hajóállomás utca–Kvassay Jenõ út keresztezõdésében
(hrsz.: 38386/7) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
2279/2008]

9635 Budapesti Történeti Múzeum [ásatási leletanyag restaurálási munkálatainak elvégzése (Rest-2007/3.) Budapest XI. kerület, Albertfalva-Fórum alatt (40 db
M30 láda kerámia, 478 db fémtárgy) – K. É. –
2285/2008]

9626 Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc KórházRendelõintézet (izotópos reagensek és radiofarmakonok
szállítása – K. É. – 1053/2008)

9636 Cinkotai Huncutka Óvoda [(közétkeztetés 2007. május 3.–2010. augusztus 31.) 200 fõ óvodás, 2 fõ ételallergiás óvodás és 33 fõ dolgozó részére napi háromszori étkezés – K. É. – 2552/2008]

9627 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal [egyéb élelmiszerek beszerzése (konzerváruk, tésztafélék, gabonafélék) – K. É. – 2447/2008]
9628 Jászberény Város Önkormányzata (SG-286 – Jászberény,
Erzsébet Kórház szülészet-nõgyógyászati osztály építése, belgyógyászati osztály rekonstrukciós bõvítéséhez
kapcsolódó orvostechnológiai gépek, mûszerek beszerzése – K. É. – 2280/2008)
9629 Magyar Nemzeti Bank [ajánlatkérõ integrált statisztikai
adatbefogadó rendszerének és támogató funkcióinak
továbbfejlesztése a fedezeti (FED) rendszer funkcióinak integrálásával – K. É. – 2450/2008]
9629 Mátrai Erõmû Zrt. (I–V. blokk kazánjainak tûzálló falazati és hõszigetelõ falazati, karbantartási és felújítási
munkáinak elvégzése 2005–2006–2007. évben – K. É. –
0829/2008)
9630 Nádudvar Város Önkormányzata (Nádudvar, Fõ
u. 139–141. sz. alatti Kövy Sándor Általános Iskola bõvítése 12 tanteremmel meglévõ háromszintes iskolaépületre statikai megerõsítéssel 1369 m2 emeletráépítéssel – K. É. – 2446/2008)
9631 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (szakmai és informatikai eszközök beszerzése Nyíregyháza
megyei jogú város által fenntartott óvodák, általános
iskolák és középfokú intézmények részére – K. É. –
2705/2008)

9636 Gyerekkuckó Óvoda, Budapest (közétkeztetés biztosítása – K. É. – 2581/2008)
9637 Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás (kerékpárút
tervezése – K. É. – 2376/2008)
9638 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (vasúti teherkocsi-alkatrészek fõvizsgája, javítása – K. É. – 2590/2008)
9638 Napsugár Óvoda, Budapest (közétkeztetés – K. É. –
2686/2008)
9639 Pipitér Óvoda, Budapest (a Pipitér Óvoda óvodásai és
dolgozói részére 3 évre vonatkozóan közétkeztetés biztosítására vonatkozó szállítási szerzõdés – K. É. –
2605/2008)
9639 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. (az atomerõmûvi
kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére szolgáló tárolólétesítés engedélyeztetéséhez szükséges információs háttér biztosítása
– K. É. – 2422/2008)
9640 Sárvár Város Önkormányzata (térségi rehabilitációs központ létesítése Sárváron címû projekt elõkészítése keretében – K. É. – 2443/2008)
9641 Sashalmi Manoda Óvoda (közétkeztetés biztosítása
– K. É. – 2593/2008)
9641 Varázskorona Óvoda, Budapest (ajánlatkérõ dolgozói részére 2005. október 3-tól 2008. október 3-ig tartó idõtartamra – K. É. – 1161/2008)
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A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG HATÁROZATAI
9643 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a DUNA Autó Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. által a
MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átvitel Rendszerirányító Zrt. beszerzési eljárása ellen benyújtott
jogorvoslati kérelem – K. É. – 2915/2008)
9645 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság (az
AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt. jogorvoslati kérelme Etyek Község Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen – K. É. –
2916/2008)
9650 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság (az
Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal
részérõl hivatalbóli jogorvoslati eljárás kezdeményezése
Heves Város Önkormányzata beszerzése ellen – K. É. –
2917/2008)
9657 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Közbeszerzési Döntõbizottság elnöke által hivatalból
kezdeményezett jogorvoslati eljárás a Termofok Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. közbeszerzési eljárása ellen – K. É. – 2918/2008)
9660 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal által hivatalbóli jogorvoslati eljárás kezdeményezése Heves Város Önkormányzata beszerzése ellen
– K. É. – 2919/2008)
9667 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a T.O.M. Controll 2001. Vagyonvédelmi és Szolgáltató
Zrt. jogorvoslati kérelme a Fõvárosi Önkormányzat
Heim Pál Gyermekkórház közbeszerzési eljárása ellen
– K. É. – 2966/2008)
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9669 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a MindShare Médiaügynökség Kft. jogorvoslati kérelme a Magyar Turizmus Zrt. közbeszerzési eljárása ellen – K. É. – 3033/2008)
9674 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az INTERPROFI Kft. jogorvoslati kérelme a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház közbeszerzési eljárása ellen
– K. É. – 3034/2008)
9678 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság elnöke által a Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen hivatalból
kezdeményezett jogorvoslati eljárás – K. É. – 3037/2008)
9683 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a STÁCIÓ 2000 Egészségügyi és Szolgáltató Kft. jogorvoslati kérelme a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
közbeszerzési eljárása ellen – K. É. – 3038/2008)
9687 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a McCann Erickson Budapest Kft. jogorvoslati kérelme a Magyar Turizmus Zrt. közbeszerzési eljárása ellen – K. É. – 3039/2008)

BÍRÓSÁGI ÍTÉLETEK
9692 Fõvárosi Bíróság 13.K.34.509/2006/10. számú ítélete
(K. É. – 2985/2008)
9693 Fõvárosi Bíróság 25.K.33.161/2006/11. számú ítélete
(K. É. – 3031/2008)
9698 Fõvárosi Ítélõtábla 4.Kf.27.197/2007/4. számú ítélete
(K. É. – 2920/2008)

A Közbeszerzési Értesítõ 26. számának (2008. február 29.) tartalomjegyzékérõl
9709 A Közbeszerzések Tanácsa közleménye a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékébe 2008. február 25-én felvett újabb tanácsadókról, továbbá a korábban felvett tanácsadók adataiban bekövetkezett változásokról

HIRDETMÉNYEK
Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hirdetmények
Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására
9712 Szegedi Tudományegyetem (logisztikai szolgáltatás biztosítása – K. É. – 1618/2008)

Módosítás
9715 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. módosítása (gépjármûvek beszerzése – K. É. – 3001/2008)

Visszavonás
9721 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata visszavonása
[a hirdetmény a 2008/S 22-028859 számú, 2008. február 1-jén megjelent ajánlati felhívás visszavonására
irányul (K. É. – 1256/2008) – K. É. – 2924/2008]

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények
Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására
9725 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (ajánlatkérõ tulajdonában és kezelésében lévõ közutak fenntartási munkáinak elvégzése – K. É. – 2779/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
9730 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (kaszálás/2008. – K. É. –
3234/2008)
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9737 Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. (Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. gyógy- és strandfürdõinek területén személy- és vagyonvédelmi feladatok ellátása tárgyú szolgáltatás megrendelése – K. É. – 2254/2008)
9743 Hõgyész Nagyközség Önkormányzata (közmûvelõdési
feladatok ellátása és a mûvelõdési ház üzemeltetése
– K. É. – 2834/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
9748 Fõvárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és
Rendelõintézet (radiofarmakon szállítása – K. É. –
2672/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
9752 Dombóvár Város Önkormányzata [iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerûsítése és felújítása (Népköztársaság u. 14–18., 31–37., 46.,
Ady u. 1–7., Dombó Pál u. 9–17.) – K. É. – 2499/2008]
9757 Eszterházy Károly Fõiskola (az Eszterházy Károly Fõiskola, Eger, Leányka utcai épületegyüttesénél közmûépítés és tereprendezés – K. É. – 3230/2008)
9762 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (KNP Igazgatóság
állatállományának tartása – K. É. – 2825/2008)
9767 Leányfalu Nagyközség Önkormányzata (közterületi
fenntartási szolgáltatások elvégzése – K. É. –
3081/2008)
9771 Pilis Város Önkormányzata (pilisi Rákóczi úti óvoda épületbõvítése és eszközfejlesztése – K. É. – 2646/2008)
9777 Szentes Város Önkormányzata (központi konyha felújítása 2008. – K. É. – 2356/2008)
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9793 Csongrád Megyei Önkormányzat (Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelõintézet építészeti átalakításainak
kivitelezése – K. É. – 2940/2008)
9794 Debreceni Egyetem [HEFOP-3.3.1. képzési eszközök beszerzése (SG-390.) – K. É. – 3321/2008]
9797 Energia Központ Kht. [ingatlan (iroda) bérlése, 5 évre,
56 fõ elhelyezésére, 7 parkolóhellyel – K. É. –
2365/2008]
9800 Észak-alföldi Zöldség-Gyümölcs Termelõ, Értékesítõ
Szövetkezet (telephely- és hûtõházvásárlás Füzesgyarmaton – K. É. – 2941/2008)
9802 Etyek Község Önkormányzata (kommunális hulladék
közszolgáltató kiválasztása – K. É. – 3108/2008)
9805 Ferencvárosi Önkormányzat (Budapest IX. kerület,
Márton u. 21. sz. lakóépületben felvonó létesítése
– K. É. – 3029/2008)
9807 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (az FKF Zrt. üzleti folyamatainak átvilágítása során tett hatékonyságjavítási
javaslatok megvalósításának lebonyolítása – K. É. –
2785/2008)
9809 Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc KórházRendelõintézet, Eger (4316/Eger/07 „Labordiagnosztikumok” – K. É. – 3087/2008)
9814 HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Kht. (ajánlatkérõ
gondozásában megjelenõ lapok, folyóiratok, kiadványok és könyvek nyomdai kivitelezése – K. É. –
0204/2008)
9831 Kanizsai Dorottya Kórház (4310/Nagykanizsa/07 veszélyes hulladék elszállítása, ajánlatkérõ telephelyén különféle veszélyes hulladék begyûjtése, szállítása és ártalmatlanítása – K. É. – 2939/2008)
9833 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (alumínium karosszériájú Audi gyártmányú gépkocsik karosszériajavítása, Audi, Seat, Skoda és VW gyártmányú gépkocsik garanciális, garancián túli és karosszéria-javítása
– K. É. – 3021/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

9835 Magyar Államkincstár (megbízás ügyvédi tevékenység
ellátására – K. É. – 3233/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

9839 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ (Mammut 2 üzletházban felvevõposta létesítése
– K. É. – 3009/2008)

9784 Albertirsa Város Önkormányzata (hitelszerzõdés ajánlatkérõ fejlesztési beruházásainak megvalósítása érdekében – K. É. – 1999/2008)
9786 Bátortrade Kft. [biogázfermentorok létesítése (2 db fermentor építése és technológiai szerelése) kiviteli tervdokumentáció elkészítése és kivitelezése, valamint az ezáltal 14 biogázfermentorból álló biogázüzem 3 évig történõ üzemeltetése – K. É. – 2978/2008]
9788 Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
(XIV. kerületi közterületi-közúti beruházási munkák
2007. – K. É. – 2158/2008)
9790 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (Budapest
XXI. kerület, Késmárki u.–Határ út forgalmi csomópont körforgalmú csomóponttá alakításának kivitelezése, valamint a Táncsics M. u.–Ady Endre út szegélykorrekciója – K. É. – 3088/2008)

9841 Magyar Turizmus Zrt. (ajánlatkérõ hirdetéseinek és
PR-anyagainak megjelentetése a belföldi és külföldi
nyomtatott, elektronikus és közterületi médiában
– K. É. – 20924/2007)
9844 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (a MÁV Zrt. érdekében
hivatalosan külföldre utazók és családtagjaik keretnapos utasbiztosítása – K. É. – 2405/2008)
9846 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (havária jellegû környezeti kármentesítési munkák – K. É. – 3064/2008)
9853 MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zrt. (hitelszerzõdés
folyószámlahitel biztosítására – K. É. – 3145/2008)
9857 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (hitelezési és kockázatkezelési folyamatok átvilágítása – K. É. – 3309/2008)
9859 Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (közétkeztetés
biztosítása – K. É. – 2953/2008)
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9861 Nagykõrös Város Önkormányzata Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelõintézete (EM-222. infúziók és gyógyszerek beszerzése – K. É. – 2982/2008)
9863 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [tájékoztató az
1004/2007. (I. 30.) Korm. határozat alapján a KÖZOP
keretében megvalósításra kerülõ egyes közútépítésekhez kapcsolódó lebonyolító mérnöki tevékenység ellátása tárgyú eljárás eredményérõl – K. É. – 3063/2008]
9865 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató 51. sz
fõút 114+652–138+634 km-szelvények közötti szakasz
11,5 tonnás tengelyterhelésre történõ burkolatmegerõsítés engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése tárgyú eljárás eredményérõl – K. É. – 3194/2008)
9869 Oktatási és Kulturális Minisztérium (ajánlatkérõ részére
a Mûvészetek Palotája multifunkcionális létesítmény
üzemeltetésének ellenõrzése, monitoring-, értékelõ- és
ellenõrzési rendszer mûködtetése – K. É. – 2898/2008)
9871 Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás (szélessávú hálózat kiépítése az ajánlatkérõ területén – K. É. –
1956/2008)
9874 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Szakkórháza (patyolat, Nagykálló – K. É. –
3062/2008)
9876 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesített
Szociális Intézmény (az intézmény élelmezési alapanyagainak biztosítása – K. É. – 2885/2008)
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9902 Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelõ Zrt. (Budapest Fõváros VII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévõ, ajánlatkérõ által kezelt lakás és nem lakás célú ingatlanok karbantartási, felújítási munkáinak, valamint hibaelhárítási feladatainak folyamatos elvégzése – K. É. – 2248/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
9905 Alba Volán Zrt. (11 + 2 db használt, helyi szóló autóbusz
tartós bérlete, javítása és karbantartása – K. É. –
0701/2008)
9905 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (padkák karbantartása –
II/2007. – K. É. – 3237/2008)
9906 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (szalagkorlát/2007.
– K. É. – 3244/2008)
9906 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (M7 törökbálinti szakasz
jobb pálya burkolatfelújítása/2007. – K. É. – 3249/2008)
9907 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (VJT-portálok és -táblák/2007. – K. É. – 3253/2008)
9908 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (adatvagyon-felmérés/2007. – K. É. – 3258/2008)
9908 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (Grooving/2007. – K. É. –
3261/2008)

9884 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
(86 db lakóépület energiatakarékos felújításának és
16 db lakóház termoforkéményei kivitelezésének mûszaki ellenõrzése – K. É. – 3082/2008)

9909 Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hivatal (dél-budai regionális szennyvíz-elvezetési és szennyvíztisztítási projekt – K. É. – 2381/2008)

9886 Szentendre Város Önkormányzata (autóbusszal végzett
menetrend szerinti helyi személyszállítás Szentendrén
– K. É. – 3059/2008)

9910 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Mûsz. Inf. Közp. és Könyv. (SciFinder Scolar kémiai referáló szakirodalmi adatbázis szolgáltatása a
BME OMIKK által vezetett 6 intézménybõl álló országos konzorcium tagjainak – K. É. – 2439/2008)

9889 Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a szociális ellátórendszerek és munkapiac az alacsony munkapiaci aktivitás okai és növelésének lehetõségei: a be- és kiáramlást szabályzó intézmények a magyar munkaerõpiacon
címû konferenciák megszervezése, lebonyolítása
– K. É. – 2936/2008)
9891 Vác Város Önkormányzata (orvosi ultrahanggép beszerzése – K. É. – 2856/2008)
9893 Vám- és Pénzügyõrség Gazdasági Központja (tájékoztató
hirdetmény az eljárás eredményérõl a Vám- és Pénzügyõrség egyes budapesti és Budapest környéki objektumainak klimatizálása és garanciális üzemeltetése tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban – K. É. – 3246/2008)
9897 Veszprém Megyei Önkormányzat (4267/Veszprém/07
orvosi mûszerek – K. É. – 2900/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

9901 Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
(belsõ ellenõrzési vezetõi és mikrokörzeti belsõ ellenõrzési tevékenység ellátása – K. É. – 2218/2008)

9910 DÛNE FRUCT Szövetkezet (2 db Mitsubishi FG15N típ.
gázüzemû targonca – K. É. – 2024/2008)
9911 Fejér Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (élelmiszerfeldolgozási, mezõgazdasági és halfeldolgozó-ipari termékek beszerzése és beszállítása – K. É. – 1429/2008)
9912 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (keretszerzõdés kórházi szoftverek üzemben
tartására 2007. január 1-jétõl 2009. december 31-ig,
5 helyszínen – K. É. – 2604/2008)
9913 Kecskeméti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(ajánlatkérõ részére különbözõ közlekedéstechnikai
oktatórendszerek beszerzése, helyszínre szállítása
– K. É. – 1784/2008)
9914 Kecskeméti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(ajánlatkérõ által hegesztési gépek beszerzése, telepítése és betanítása – K. É. – 1785/2008)
9915 Kecskeméti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(szakképzõ központ kialakítása meglévõ épületben,
2795,94 m2 alapterület – K. É. – 1786/2008)
9916 Komárom Város Önkormányzata (új laboratóriumi mûszerek beszerzése – K. É. – 2436/2008)
9917 Komárom Város Önkormányzata (parkolóépítés a kórház mellett – K. É. – 2437/2008)
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9917 Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (üröm-csókavári gáztisztító massza veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaüregének mentesítése címû projekt projektmegvalósító egység létrehozása, vezetése, feladatainak ellátása – K. É. – 2727/2008)
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9930 Nógrádmarcal Község Önkormányzata (Nógrádmarcal,
Iliny és Csitár községek, valamint Balassagyarmat város szennyvízelvezetése – K. É. – 1821/2008)
9931 Ráckeve Város Önkormányzata (városi bölcsõde épületének bõvítése és átalakítása – K. É. – 1161/2008)

9918 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (az MKGI kezelésében lévõ egyes irodaépületek teljes körû, napi és idõszakos takarítása – K. É. – 3241/2008)
9919 Magyar Nemzeti Bank (MNB logisztikai központ számítástechnikai géptermének átalakítása és az ezzel összefüggõ munkák elvégzése – K. É. – 2583/2008)
9919 Mezõcsát Kistérség
– K. É. – 3133/2008)

Többcélú

Társulása

(internet

9920 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (gazdasági célú laktanyafejlesztés Nagykanizsán – K. É. –
18582/2007)
9921 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécs, Csokonai
Vitéz Mihály Általános Iskola és Szakiskola felújítása
és bõvítése – K. É. – 2642/2008)
9922 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(ajánlatkérõ hirdetéseinek megjelentetése egy, legalább megyei terjesztésû napilapban – K. É. –
2594/2008)
9922 Tisza Volán Zrt. (helyközi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítás – K. É. – 2596/2008)
9923 Vértes Volán Zrt. (250 659 000 Ft összegû hosszú lejáratú hitelösszeg biztosítása HUF- vagy CHF-bázison a
Tatabánya területén épülõ új kivitelezésû autóbusz-állomás kialakításához – K. É. – 2406/2008)
9923 Vértes Volán Zrt. (6 db + 100% használt autóbusz beszerzése pénzügyi lízing keretében – K. É. – 2408/2008)
9924 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
(a csepeli telepekrõl az illegálisan elhelyezett 1100 tonna galvániszap, továbbá 220 tonna szennyezett talaj
szállításra való elõkészítése, elszállítása, ártalmatlanítása – K. É. – 3198/2008)
9925 Volánbusz Közlekedési Zrt. (dízelüzemanyag-adalék vásárlása – K. É. – 2394/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
9926 Budapest XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzata (az
ajánlatkérõ tulajdonában és üzemeltetésében lévõ közterületeken végzendõ út-, járdafenntartási és -javítási
munkák, az úttartozékok karbantartása és pótlása, valamint nagyfelületû aszfaltszõnyegezés jellegû útjavítás
– K. É. – 2063/2008)
9926 ÉARFÛ Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Kht. [észak-alföldi régió ivóvízminõség-javító programja II. ütem; II/2 elõkészítési szakasz: elvi engedélyes tervezés, Kohéziós Alap nagyprojekt elõkészítése
megvalósítására (1., 2., 3., 4. rész) – K. É. – 2580/2008]
9929 Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás (észak-balatoni regionális települési szilárdhulladék-kezelési rendszer kialakításával kapcsolatos mérnöki és mûszaki felügyeleti munkák ellátása – K. É. – 3080/2008)

Helyesbítés
9932 Fõvárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. február 25-i
24. számában K. É. – 2733/2008 számon megjelent egyszerû eljárás ajánlattételi felhívásának helyesbítése
– K. É. – 3413/2008)
9932 Gondozási Központ, Zalaegerszeg helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. február 15-i 20. számában
K. É. – 2169/2008 számon megjelent tájékoztató helyesbítése – K. É. – 3351/2008)
9932 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. február 4-i 15. számában K. É. – 1089/2008 számon megjelent részvételi felhívás helyesbítése – K. É. – 3391/2008)
9932 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2008.
február 25-i 24. számában, K. É. – 2670/2008 számon
megjelent tájékoztató helyesbítése – K. É. – 3343/2008)

Módosítás
9933 Magyar Vasúti Hivatal részvételi felhívásának módosítása
(Magyar Vasúti Hivatal piacfelügyeleti monitoringtevékenységét támogató informatikai rendszer kifejlesztése és bevezetése – K. É. – 3200/2008)

A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG
HATÁROZATAI
9935 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az OMS Hungária Kft. jogorvoslati kérelme Szarvas
Város Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen
– K. É. – 3079/2008)
9939 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a GDL General Document Line Zrt. jogorvoslati kérelme az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. közbeszerzési eljárása ellen – K. É. – 3091/2008)
9946 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a BBP Házépítõ Kft. jogorvoslati kérelme az Õrmezõ
Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet közbeszerzési eljárása ellen – K. É. – 3144/2008)
9961 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a LAKISZ Lakásszerviz Szerelõ és Szakipari Szövetkezet kérelmére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság közbeszerzése ellen indult jogorvoslati eljárás – K. É. – 3185/2008)
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9965 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
[a Közbeszerzési Döntõbizottság keresettel támadott
határozatának megküldése a Közbeszerzési Értesítõben történõ megjelentetés céljából (A-Walhalla Kft. és
Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona) – K. É. –
3210/2008]
9968 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Közbeszerzési Döntõbizottság elnöke által hivatalból
kezdeményezett eljárás a MECSEK-ÖKO Környezetvédelmi Zrt. közbeszerzési eljárása ellen – K. É. –
3264/2008)
9972 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Professzionál Szerviz és Kereskedelmi Zrt. jogorvoslati kérelme a Magyar Energia Hivatal közbeszerzési
eljárása ellen – K. É. – 3265/2008)
9978 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság elnöke által hivatalból kezdeményezett jogorvoslati
eljárás a MÁV Zrt. közbeszerzési eljárása ellen
– K. É. – 3349/2008)
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9983 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a DEXTER Informatikai Kft. jogorvoslati kérelme a
Debreceni Egyetem közbeszerzési eljárása ellen
– K. É. – 3350/2008)
9996 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Remondis Kft. jogorvoslati kérelme Csongrád Város
Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen – K. É. –
3388/2008)
10006 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a SZEVIÉP Zrt. jogorvoslati kérelme Szentes Város
Önkormányzatának közbeszerzési eljárása ellen
– K. É. – 3422/2008)

BÍRÓSÁGI ÍTÉLETEK
10011 Fõvárosi Bíróság 25.K.30.350/2007/6. számú ítélete
(K. É. – 3090/2008)
10014 Fõvárosi Bíróság 25.K.32.070/2007/4. számú ítélete
(K. É. – 3239/2008)

A Közbeszerzési Értesítõ 27. számának (2008. március 3.) tartalomjegyzékérõl
10029 A Közbeszerzések Tanácsa Titkársága hirdetménye

HIRDETMÉNYEK
Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hirdetmények
Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
10030 Budapesti Rendõr-fõkapitányság (a Rendõrségi Igazgatási Központban üzemelõ elektromos berendezések, fázisjavítók és antennahálózat, valamint egyéb budapesti
objektumokban is található elektromos konyhai gépek
karbantartása, javítása, és biztonságtechnikai felülvizsgálata – K. É. – 2649/2008)
10035 Csongrád Megyei Önkormányzat Maros Menti Szociális
Intézmény (élelmiszer-nyersanyag beszerzése – K. É. –
2150/2008)
10040 FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet
(FVM VKSZI tankönyveinek nyomdai utánnyomása,
új tankönyveinek nyomdai elõkészítése, szerkesztése és
kivitelezése, összesen 80 500 példányban – K. É. –
3060/2008)
10047 HUNGAROSPA Hajdúszoboszlói Zrt. (Hajdúszoboszló,
gyógyfürdõi fejlesztés – Aqua Palace projekt keretén
belül az építési beruházás generálkivitelezõjének kiválasztása – K. É. – 2819/2008)

10055 Magyar Közút Kht. (használt aszfaltmaró gép beszerzése – K. É. – 2944/2008)
10060 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (a MÁV Zrt. 2008. évi hálózati szintû egyenformaruházatának körébe tartozó lábbelik gyártása,
raktározása és szállítása – K. É. – 2526/2008)
10066 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (a MÁV Zrt. 2008. évi hálózati szintû egyenformaruházatának körébe tartozó ingek, blúzok és kiegészítõk konfekcionálása, raktározása és szállítása
– K. É. – 2527/2008)
10072 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [ajánlati felhívás a
67. sz. fõút–61. sz. fõút (távlati M9) és az M7 autópálya
közötti szakasza fejlesztésére vonatkozó döntéselõkészítõ tanulmányterv készítésére – K. É. –
3050/2008]
10078 Szigetvári Hústermeltetõ és Kereskedelmi Kft. (görösgali
szarvasmarhatelep és péterfapusztai sertéstelep trágyakezelésének korszerûsítése és bõvítése – K. É. –
2716/2008)
10084 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (vezetõi
gépjármûvek beszerzése – K. É. – 3095/2008)
10090 Zuglói Egészségügyi Szolgálat (4352/XIV.KER/08 labordiagnosztikumok – K. É. – 3044/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására
10096 Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(fénymásolás – K. É. – 2748/2008)
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Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására
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10146 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (iránytaxi
mûködtetése Debrecen, Dósa nádor tér–Gáspár
György kert között – K. É. – 2984/2008)

10102 Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzat-központ (komplex projektmenedzsment-tanácsadás az
MEH-EKK számára – K. É. – 2821/2008)

10149 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (nyomtatási kellékanyag beszerzése – K. É. – 3066/2008)

10110 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Miskolc város fellendítése az ÚMFT forrásai segítségével – K. É. –
3305/2008)

10153 Fõvárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelõintézet (sebészeti képerõsítõ rendszer beszerzése
– K. É. – 3298/2008)
10156 Hajdú-Bihar Megyei Földhivatal (adómentesen adható
étkezési utalvány 2008. – K. É. – 3235/2008)

Módosítás
10117 Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat módosítása (a 2008. január 15-én
közzétett hirdetmény javítása az alábbi tárgyban: ajánlati felhívás a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola élelmiszer-ellátásához szükséges I. osztályú minõségi követelményeknek megfelelõ
élelmi anyagok szállítására – K. É. – 3171/2008)

Visszavonás
10122 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. visszavonása (digitális
törzskönyv beszerzése/2008. – K. É. – 3169/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

10159 Magyar Állami Operaház (színpadpadló cseréje – K. É. –
3372/2008)
10163 Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (hideg-, melegétkezési és ajándékutalványok szállítása ajánlatkérõ
részére 2008. március 20-tól 2009. február 28-ig
– K. É. – 3018/2008)
10167 Nemzeti Közlekedési Hatóság (az NKH gazdasági tevékenységi folyamatainak átvilágítása és szabályzó rendelkezéseinek módosítása – K. É. – 2837/2008)
10171 Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal (étkezési utalványok beszerzése – K. É. – 3129/2008)
10174 Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás (állati hulladékokat
begyûjtõ konténerszállító tehergépjármû beszerzése
– K. É. – 2487/2008)
10178 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága (szállítási szolgáltatás – K. É. –
2419/2008)
10182 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a ZMNE gépjármûveinek garanciaidõn túli javítása, hatósági vizsgáztatása – K. É. – 2635/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására
Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
10126 Budapest Fõváros V. Kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata (Budapest V. kerület, Veres Pálné utca az Irányi utca és a Bástya utca között, valamint a Nyári Pál
utca és Szerb utca vegyes burkolatépítés kivitelezésének megvalósítása – K. É. – 3272/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására
10133 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szegeden
mûködõ 5 általános és középiskola energetikai korszerûsítése, napkollektor telepítése és tetõszigetelése
– K. É. – 3010/2008)

10187 Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat (generálkivitelezési szerzõdés a XIII. kerület, Révész utca 10–12. szám alatti gyermek- és felnõttorvosi rendelõintézet és gyógyszertár rekonstrukciójára – K. É. –
3132/2008)
10192 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (irodaszer, irodai papíráru beszerzése a BME szervezeti
egységei és vegyesáru-raktára részére – K. É. –
2927/2008)
10196 Eötvös Loránd Tudományegyetem Mûszaki és Üzemeltetési Igazgatóság (ELTE ÁJK épületében kazánház és fûtési hálózat rekonstrukciója – K. É. – 3157/2008)
10200 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (iparosított
technológiával épült lakóépületek felújítása – Malom
u. 12–14. és Pozsonyi u. 65. – K. É. – 2829/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
10140 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala
(csanyiki ingatlan õrzés-védelme – K. É. – 3206/2008)
10143 Budapesti Fegyház és Börtön (étkezési utalványok beszerzése – K. É. – 3255/2008)

Elõzetes összesített tájékoztató
10207 Kecskeméti Fõiskola (2008-ban indítandó kivitelezési
munkák – K. É. – 3252/2008)
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EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

10260 Magyar Szabadalmi Hivatal (utalványok beszerzése
– K. É. – 2937/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

10263 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (kocsivilágítási lúgos akkumulátorok beszerzése – K. É. – 2816/2008)

10209 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (komplex
vesekõzúzó egység mûködtetése 2008–2011. – K. É. –
20456/2007)
10210 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (sebészeti
varróanyag 2008–2009. – K. É. – 2559/2008)
10212 Budapest Airport Zrt. (repülõgép-javító hangár létesítése – K. É. – 3490/2008)
10215 Budapest Fõváros Önkormányzata (Uzsoki Utcai Kórház
regionális egészségügyi központ rekonstrukciója
II. ütem beruházás módosított kiviteli terveinek elkészítése – K. É. – 3052/2008)
10217 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Budapest XVI. kerületben 5 utca burkolatfelújításának kivitelezése – K. É. – 3297/2008)
10223 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (Budapest
XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában és
kezelésében lévõ közutak fenntartási munkáinak elvégzése – K. É. – 2790/2008)

10265 Mórahalom Város Önkormányzata (Homokhát Térségi
Agrár-Ipari Park fejlesztése komplex szolgáltatásokkal, közmûvesítés az 1914/4 hrsz.-ú és a Röszkei út melletti területeken – K. É. – 2975/2008)
10268 Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Budapest (élelmiszerek
– K. É. – 3446/2008)
10272 Nemzeti Hírközlési Hatóság (digitális mûsorszóró rendszerek vizsgálatához, monitorozásához szükséges
eszközök beszerzése és 1 db bõvítés a meglévõ
UMTS-tesztrendszerhez – K. É. – 2852/2008)
10274 Nemzeti Hírközlési Hatóság (iránymérõ rendszerek beszerzése – K. É. – 2853/2008)

10227 Csapó Dániel Középiskola, Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium, Szekszárd (élelmiszer-beszerzés
– K. É. – 3286/2008)

10277 Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet (a Calderoni program
részeként elektronikus tanulási forráskezelõ keretrendszer, kompetenciafejlesztõ program adatbázisa és taneszköz-etalontár létrehozása – K. É. – 20855/2007)
10280 Paks Város Önkormányzata (szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítása 2007/2. – K. É. –
2632/2008)
10283 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (kombinált csatornatisztító célgép beszerzése – K. É. –
3228/2008)

10229 Eötvös József Fõiskola, Baja (ajánlatkérõ és gyakorlóiskolája közétkeztetésének biztosítása – K. É. –
2407/2008)

10285 Sarkad Város Önkormányzatának Közétkeztetési Intézménye (különféle élelmiszerek beszerzése és szállítása
– K. É. – 3292/2008)

10232 Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelõ Zrt. (Budapest Fõváros VII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévõ, ajánlatkérõ által kezelt lakás és nem lakás célú ingatlanok karbantartási, felújítási munkáinak, valamint hibaelhárítási feladatainak folyamatos elvégzése – K. É. – 3227/2008)

10290 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa
András Oktató Kórháza (foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás – K. É. – 3375/2008)

10225 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (biztosítási szolgáltatás nyújtása a BME részére – K. É. –
3238/2008)

10234 ESZA Kht. (a Nemzeti Civil Alapprogram kezelésében
lévõ 2004., 2005. és 2006. évi pályázati dokumentációk
átvétele a Magyar Államkincstártól, tárolása és abból
folyamatos adatszolgáltatás biztosítása – K. É. –
0276/2008)
10236 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (a Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. részére 5 darab különleges célú gépjármû beszerzése – K. É. – 3126/2008)
10239 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. [gumiabroncsok szállítása (K478) – K. É. – 2902/2008]
10242 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (KNP Igazgatóság
állatállományának tartása – K. É. – 2793/2008)
10244 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (vagyon- és
felelõsségbiztosítás – K. É. – 3373/2008)
10246 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (nyomtatórendszerek 2007. – K. É. – 3191/2008)
10258 Magyar Export-Import Bank Zrt. (személygépkocsi beszerzése az EXIMBANK részére – K. É. – 3346/2008)

10292 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa
András Oktató Kórháza (irodaszerek, festékanyagok és
egyéb irodai kellékek – K. É. – 3376/2008)
10296 Szegedi Tudományegyetem (gyógyszerész-tudományi
kar által használt speciális vegyszerek és laboratóriumi
eszközök beszerzése – K. É. – 2784/2008)
10300 Szegedi Tudományegyetem (idegsebészeti operációs
mikroszkóp beszerzése – K. É. – 3209/2008)
10300 Tiszavasvári Város Önkormányzata (Tiszavasvári,
strandfejlesztés ÉAOP 2.1.1. támogatásból történõ
megvalósításához befektetõi szolgáltatás nyújtása, és a
megvalósult beruházás teljes körû üzemeltetése
– K. É. – 2976/2008)
10303 Vakok Állami Intézete (takarítás 2007. – K. É. –
2014/2008)
10305 Vám- és Pénzügyõrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága (nyílászárók cseréje – K. É. – 3308/2008)
10308 Vám- és Pénzügyõrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága (épületfelújítási munkálatok Debrecenben és
Szolnokon – K. É. – 3310/2008)
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10313 Vám- és Pénzügyõrség Szociális, Egészségügyi és Kulturális Központja (VP Gyógyház felújítási, karbantartási
munkálatai – K. É. – 3341/2008)

10336 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (a Foglalkoztatási
Hivatal integrált informatikai alkalmazásának fejlesztése – K. É. – 2246/2008)

10317 Vám- és Pénzügyõrség Vegyvizsgáló Intézete (laboratóriumi mûszerek beszerzése kábítószer-vizsgáló laboratórium felszereléséhez – K. É. – 2974/2008)

10338 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (1600 db rendszámra és
egyéb jármû-azonosítóra szóló üzemanyagkártya és az
azokhoz kapcsolódó szolgáltatások beszerzése – K. É. –
2589/2008)

10321 Vám- és Pénzügyõrség Vegyvizsgáló Intézete (laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséhez szükséges eszközök beszerzése – K. É. – 2995/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
10326 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (matrica-ellenõrzõ
könnyûteher-gépjármûvek beszerzése/2007. – K. É. –
3256/2008)
10326 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (burkolatfelújítás-tervezés/2007. – 5. rész – K. É. – 3282/2008)
10327 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (burkolatfelújítás-tervezés/2007. – 1. rész – K. É. – 3283/2008)
10328 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (burkolatfelújítás-tervezés/2007. – 2. rész – K. É. – 3284/2008)
10328 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (burkolatfelújítás-tervezés/2007. – 4. rész – K. É. – 3287/2008)
10329 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (LKSZ-rendszer üzemeltetése/2007. – K. É. – 3288/2008)
10330 DÛNE FRUCT Szövetkezet (ULMA FLORIDA flow
pack automata fóliázógép, termo transzfer nyomtató
– K. É. – 2023/2008)
10330 HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség [írószer, egyéb
irodaszer beszerzése (15152/06-30/24) – K. É. –
1359/2008]
10331 HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség [papír, irodaszerek és egyéb áruk beszerzése (11222/07-10/42)
– K. É. – 1362/2008]
10331 Humán-Jövõ 2000 Kht. (szénsavas és szénsavmentes üdítõitalok, rostos gyümölcslevek, szénsavas és szénsavmentes ásványvizek beszerzése – K. É. – 3136/2008)
10332 Pesterzsébet Önkormányzata [folyószámlahitel (800 millió Ft) beszerzése 2007. – K. É. – 3476/2008]

10339 Szigetvár Város Önkormányzata (szigetvári tanuszoda
projekt PPP-konstrukció keretében történõ megvalósítása – K. É. – 1664/2008)
10340 Veszprém és Térsége Szennyvíz-elvezetési és -kezelési
Önkormányzati Társulás (a zirci szennyvíztisztító telep
korszerûsítése és bõvítése – Veszprém és térsége
szennyvíz-elvezetési és -kezelési projekt – K. É. –
3254/2008)

Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról
10342 BKV Zrt. Mûszaki Igazgatóság [3-as autóbusz vonalán
elõnyben részesítési lehetõségek vizsgálata, szükséges
megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési terv (építési engedély megszerzése) és kiviteli terv készítése, az
NFÜ felé pályázati anyag összeállítása – K. É. –
2387/2008]
10342 BKV Zrt. Mûszaki Igazgatóság [villamosközlekedés
elõnyben részesítésének vizsgálata a XI. ker., Fehérvári
úton és a VIII. ker., Fiumei út–Orczy úton engedélyezési terv (építési engedély megszerzése) és kiviteli terv készítése – K. É. – 2388/2008]

Helyesbítés
10344 Budapest XV. Kerületi Önkormányzat Egyesített Bölcsõdék helyesbítése (a K. É. – 2855/2008 számú hirdetmény
helyesbítése – K. É. – 3522/2008)
10344 Tata Város Önkormányzata helyesbítése (a Közbeszerzési
Értesítõ 2008. február 20-i 22. számában K. É. –
2046/2008 számon megjelent egyszerû eljárás ajánlattételi felhívásának helyesbítése – K. É. – 3520/2008)

10333 Semmelweis Egyetem (2004–2005–2006. évi beszámolóinak elkészítése, valamint ezek pénzügyi vizsgálata – K. É. – 2967/2008)
10333 Szentes Város Önkormányzata (csapadékvíz-fõgyûjtõk
rekonstrukciója I. ütem – K. É. – 2871/2008)
10334 Vecsés Város Önkormányzata (vállalkozói területek feltárása Vecsés és Gyál között új összekötõ út építésével
– K. É. – 1824/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
10336 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veres Péter utcai óvodaépület tervezése és kivitelezése – K. É. –
2488/2008)

Módosítás
10345 AGROPRODUKT Növénytermesztõ és Értékesítõ Kft.
módosítása (a Közbeszerzési Értesítõben K. É. –
2822/2008 számon megjelent ajánlati felhívás módosítása – K. É. – 3331/2008)
10346 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. módosítása (ideiglenes
burkolati jelek/2008. – K. É. – 3439/2008)
10347 Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata módosítása (vállalkozási szerzõdés Budapest
III. kerület, út- és járdajavításokra vonatkozóan a
2008–2010. években – K. É. – 2934/2008)
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10349 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal módosítása
(a Közbeszerzési Értesítõ 2008. február 25-i 24. számában K. É. – 2639/2008 számon megjelent részvételi felhívás módosítása – K. É. – 3466/2008)
10350 Paks Város Rendelõintézete módosítása (a Közbeszerzési
Értesítõ 2008. február 11-i 18. számában K. É. –
1934/2008 számon megjelent egyszerû eljárás ajánlattételi felhívásának módosítása – K. É. – 3536/2008)
10351 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság módosítása (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. február 8-i,
17. számában, K. É. – 20787/2007 számon megjelent
ajánlati felhívás módosítása – K. É. – 3430/2008)
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Visszavonás

10354 Budapesti Közlekedési Zrt. visszavonása (foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás és egyéb kiegészítõ
vizsgálatok biztosítása – K. É. – 3381/2008)
10354 LEHEL Sportlétesítmények Kft. visszavonása (a Közbeszerzési Értesítõ 18. számában, 2007. február 11-én
K. É. – 2257/2008 számon megjelent egyszerû eljárás
ajánlattételi felhívásának visszavonása – K. É. –
3384/2008)

A Cégközlöny 9. számában (2008. február 28.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-06-006039/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Visual Motorsport Egyesület (1046
Budapest IV. ker., Kiss Ernõ u. 2.) 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 Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-07-000304/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „JUBOKER” Kereskedelmi és
Szolgáltató BT. (5600 Békéscsaba, Lencsési u. 63. I/3.)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szolgáltató Zrt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/1., cégjegyzékszáma: 01 10 043170.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-004292/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 12. napján jogerõre emelke-

dett végzésével a(z) J-PROMOTION Kereskedelmi és
Szolgáltató Közkereseti Társaság (1202 Budapest, Zalán utca 49.; cégjegyzékszáma: 01 03 025706; adószáma:
20398459-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
JPR Kereskedelmi és Szolgáltató Közkereseti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1144 Budapest, Szentmihályi út 19–21. 10. em. 254.
1141 Budapest, Zsálya utca 32.
2220 Vecsés, Szondi utca 68/A
2683 Acsa, Béke út 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-006194/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LIGINFORM Kereskedelmi Betéti
Társaság végelszámolás alatt (1144 Budapest, Füredi
u. 11/D VII. 30.; cégjegyzékszáma: 01 06 013645; adószáma: 28081731-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
LIGINFORM Számítástechnikai Betéti Társaság
LIGINFORM Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.
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A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-006297/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MANDINER Kereskedelmi
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1039 Budapest,
Gyula u. 70.; cégjegyzékszáma: 01 06 018185; adószáma:
28260080-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MANDINER Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-005428/4. 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) Dr. Liptus Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1145 Budapest, Thököly út 112., rövidített elnevezése:
Dr. Liptus Bt. va., telephelyei: 1025 Bp., Rutén u. 29.,
1023 Bp., Frankel L. u. 47., fióktelepe: 2060 Bicske, Tószeg u. 1.; cégjegyzékszáma: 01 06 211884; adószáma:
28311090-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Dr. Liptus Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Korábbi rövidített elnevezései:
Dr. Liptus Bt.
Dr. Liptus Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
„végelszámolás alatt”
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
28.Fpk.01-07-005366/5. 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) KUPOLA Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1222 Budapest, Sörház u. 10; cégjegyzékszáma: 01 06 417419;
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adószáma: 24459989-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-001919/11. 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) Gazdagrét 2000 Építésszervezõ
Betéti Társaság „f. a.” (1118 Budapest, Torbágy u. 3.
II. 5.; cégjegyzékszáma: 01 06 519509; adószáma:
29081435-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. l0/A fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-004936/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HOLD-TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1213 Budapest, Aradi
vértanúk útja 104.; cégjegyzékszáma: 01 06 725924; adószáma: 20375317-2-43) 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
23.Fpk.01-07-005709/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FLAVONOID Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (1182 Budapest, Halomi út 67.; cégjegyzékszáma:
01 06 730204; adószáma: 20612177-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
FLAVONOID Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Betéti Társaság
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Elõzõ székhelye(i):
1134 Budapest, Csángó utca 26.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-001455/17. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GRAFIKA HACIENDA Alkotómûvészeti Betéti Társaság (1074 Budapest, Alsóerdõsor
u. 3. 1. em. 3., telephelye: 1137 Budapest, Szent István
park 24. 2. em. 1.; cégjegyzékszáma: 01 06 734701; adószáma: 20733135-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1073 Budapest, Kertész u. 20.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.
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Kereskedelmi Betéti Társaság (1213 Budapest, Fülemile
utca 4.; cégjegyzékszáma: 01 06 735206; adószáma:
20747262-2-43) 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
23.Fpk.01-07-004484/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GENIUS Számviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (1133 Budapest, Visegrádi utca 113. 2. em. 3. Telephelye: 1193 Budapest, Bocskai u. 21. 3. ép.; cégjegyzékszáma: 01 06 741613; adószáma: 21004755-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
GENIUS Számviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-006744/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ALFAQ 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1214 Budapest, Klapka u. 6/A; cégjegyzékszáma: 01 06 734828;
adószáma: 20737146-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ALFA-Q 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-003313/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Lévay és Társai Lakatosipari és

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-006742/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TWINSEC Vagyonvédelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 139. fszt. 3.; cégjegyzékszáma: 01 06 741654; adószáma: 21005495-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-004178/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 12. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) Beáta Trans Fuvarozó Betéti Társaság (1214 Budapest, 8653 dûlõ 31.; cégjegyzékszáma:
01 06 742432; adószáma: 21027828-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: l399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-07-005390/5. 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) KARMOLITA Szépségápolási,
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. „végelszámolás alatt”
(1173 Budapest, Egészségház utca 36. 4. em. 12.; cégjegyzékszáma: 01 06 758112; adószáma: 20976468-1-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-004726/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) UNION VIP Építõ Szolgáltató Betéti Társaság (1041 Budapest, Berzeviczy Gergely u. 23. fszt. 6.; cégjegyzékszáma: 01 06 764993; adószáma: 21959686-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási ZRt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., 1364 Bp., Pf. 428.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-002596/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „Szénás-Profit” Kereskedõ és Szolgáltató Betéti Társaság (1156 Budapest, Sárfû u. 7.; cégjegyzékszáma: 01 06 765089; adószáma: 20874373-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
5931 Nagyszénás, Szabadság u. 26.
5931 Nagyszénás, Hõsök útja 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkezelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., 1276 Budapest, Pf. 77.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-005866/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TRANSAMKO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1036
Budapest, Pacsirtamezõ u. 35. földszint 2., rövidített elnevezése: TRANSAMKO Kft., korábbi fióktelepe: 1011
Bp., Szilágyi D. tér 3.; cégjegyzékszáma: 01 09 264785;
adószáma: 10447710-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7624 Pécs, Török J. u. 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befektetési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-003498/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „AUSTROTECH” Ipari, Termelõ,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 101.; cégjegyzékszáma: 01 09 265380; adószáma: 10855478-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-006594/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 5. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) ATLANTIC-PACK Csomagoló és Raktározó Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (1033 Budapest, Harrer Pál u. 20.; telephelye: 1094
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Budapest, Kén u. 6.; cégjegyzékszáma: 01 09 360829; adószáma: 10927748-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ATLANTIC-PACK Csomagoló és Raktározó Korlátolt
Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.
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A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-07-005420/5. 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) BUCHSZÁM Könyvelõ és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1111 Budapest, Bartók B. út 42. fszt. 3.; cégjegyzékszáma: 01 09 565020; adószáma: 12193682-1-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-005385/7. 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) Skelly Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1051 Budapest, Apáczai Csere János u. 17. 2. em. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 460040; adószáma: 12040041-1-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Skelly Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1133 Budapest Dráva u. 5/C
1142 Budapest, Szõnyi út 54.
1037 Budapest, Remete köz 4. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-05-003298/26. 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) Bio Kar-La Herbária Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1094 Budapest, Tûzoltó u. 94. II. em. 8.; cégjegyzékszáma:
01 09 468538; adószáma: 12132450-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1138 Budapest, Váci u. 170/C V/79.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-005966/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Daubes Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt ” (1182 Budapest, Halomegyházi út 45.; cégjegyzékszáma: 01 09 660101; adószáma: 12262344-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Daubes Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-005965/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ÁTER-PÁTER Kereskedelmi-Szolgáltató Kft. „végelszámolás alatt” (1225 Budapest, Nagytétényi u. 234/A I/3., rövidített elnevezése:
ÁTER-PÁTER Kft. va.; cégjegyzékszáma: 01 09 672985;
adószáma: 12389078-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ÁTER-PÁTER Kereskedelmi-Szolgáltató Kft.
Korábbi rövidített elnevezése: ÁTER-PÁTER Kft.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.
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A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-004414/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MEDIFOTO Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1151 Budapest, Szántóföld
u. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 683926; adószáma:
11932305-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vállalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Budapest, Jeszenák János u. 59.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-006901/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ZEITUN Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (1215
Budapest, Zrínyi u. 6. 9. em. 34.; cégjegyzékszáma:
01 09 689983; adószáma: 12166729-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ZEITUN Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2740 Abony, János u. 10/B
5321 Kunmadaras, Repülõtér Tisztiklub
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-005133/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Inter. net Magyarország Informatikai és Számítástechnikai Kft. (1089 Budapest, Elnök
u. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 693846; adószáma:
12588909-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Jogelõd(ök):
ELENDER Informatikai és Számítástechnikai Részvénytársaság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Válságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-004061/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KATERYNA-TEX Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1157 Budapest, Nyírpalota u. 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 700930;
adószáma: 12736054-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1194 Budapest, Nádasdy u. 140.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CITY INVEST Üzleti Tanácsadó Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-05-003133/21. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. május 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FREBÉ Vendéglátóipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1051 Budapest, Sas utca 4.; cégjegyzékszáma: 01 09 705046; adószáma: 12672183-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9028 Gyõr, Fehérvári út 181.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev.-cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-004373/7. 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) WIDE BROTHER’S 2000.
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG „v. a.” (1062 Budapest, Teréz krt. 47.; cégjegyzékszáma: 01 09 706508;
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adószáma: 11978345-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
WIDE BROTHER’S 2000. KERESKEDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG
Elõzõ székhelye(i):
7100 Szekszárd, Dózsa Gy. u. 7.
1046 Budapest, Farkaserdõ u. 17. 7. em. 21.
7100 Szekszárd, Dózsa Gy. u. 7.
1065 Budapest, Eötvös u. 12.
1138 Budapest, Visegrádi utca 65.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-001823/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
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A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-005614/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PORKOLÁB 2002 Vagyonvédelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (1205 Budapest, Albert u. 84.; cégjegyzékszáma: 01 09 711611; adószáma: 12951312-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-06-006372/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) A. P. Produkciós Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1078 Budapest, Murányi u. 50. 1. em. 17., rövidített elnevezése: A. P.
Produkciós Kft.; cégjegyzékszáma: 01 09 707615; adószáma: 12872819-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befektetési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TESIMPEX Cargo Kereskedelmi
és Szállítmányozó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1038
Budapest, Óbor u. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 712717; adószáma: 12973893-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-006707/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-06-006021/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Second Line 2000 Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1076
Budapest, Péterffy S. u. 27. 2. em. 18.; cégjegyzékszáma:
01 09 711124; adószáma: 12940941-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Jogelõd(ök):
SECOND LINE 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
Ottó u. 6–8.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) WWW. MATRIX. HU. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1045
Budapest, Rózsa u. 33.; cégjegyzékszáma: 01 09 714275;
adószáma: 13006343-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1101 Budapest, Hungária körút 1/3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Kereskedelmi Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54.
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A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-006379/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Kovács és Társa Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1141 Budapest, Tihamér utca 17. 2. em. 7.,
rövidített elnevezése: KOVÁCS ÉS TÁRSA Kft. va.; cégjegyzékszáma: 01 09 716382; adószáma: 12870453-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
FODÉP-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Korábbi rövidített elnevezése:
FODÉP-KER Kft.
Kovács és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Korábbi rövidített elnevezése:
Kovács és Társa Kft.
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 7/C
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-000726/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Kény-LM Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1154 Budapest, Szerencs utca 190.; cégjegyzékszáma:
01 09 722641; adószáma: 13183758-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1116 Budapest, Kondorosi út 6.
1087 Budapest, Baross tér 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6., 1461 Budapest, Pf. 295.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-006989/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 9. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) EL-NET BORSOD Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság „végelszámolás alatt” (1093 Budapest, Táblás
u. 37.; cégjegyzékszáma: 01 09 724224; adószáma:
11449124-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
EL-NET BORSOD Számitástechnikai, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3700 Kazincbarcika, Radnóti tér 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-005285/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BRIVER Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.”
(1135 Budapest, Fáy u. 91/B 1. em. 8.; cégjegyzékszáma:
01 09 727221; adószáma: 13280343-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTORFELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
utca 29.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-005119/4. 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) ANDAMENTO SzemélyTeherfuvarozó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1033 Budapest, Hévízi u. 21., rövidített elnevezése: ANDAMENTO Kft. va., telephelye: 1033 Bp., Bojtár u. 49–59.; cégjegyzékszáma: 01 09 727658; adószáma: 13173591-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ANDAMENTO Személy-, Teherfuvarozó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Korábbi rövidített elnevezése: ANDAMENTO Kft.
Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Czakó Elemér u. 10.
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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
17.Fpk.01-07-004035/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Diószeghy Udvar Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1089
Budapest, Kõris utca 27. 5. em. 6.; cégjegyzékszáma:
01 09 730214; adószáma: 13339430-2-42) 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 Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-003164/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) OLD MARKET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1117
Budapest, Prielle Kornélia u. 2/A Elõzõ telephelye: 1117
Budapest, Prielle Kornélia u. 4.; cégjegyzékszáma:
01 09 736553; adószáma: 13326177-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Kvarc utca 4. 2. em. 4.
1132 Budapest, Borbély u. 5–7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Kereskedelmi Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-004439/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Sunimex Reklám és Marketing Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1068 Budapest, Városligeti fasor 46–48.; cég-
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jegyzékszáma: 01 09 737169; adószáma: 13475848-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HATÁRKÕ 93 Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló Kft., 1132 Budapest,
Kresz Géza u. 27. fszt. 4.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-004770/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. október 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SERENE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1135 Budapest, Lehel u. 28. II. em. 39/B, rövidített elnevezése: SERENE
Kft., fióktelepe: 2045. Törökbálint, Tópark u. 1/A; cégjegyzékszáma: 01 09 739581; adószáma: 12965827-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
IVETEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Korábbi rövidített elnevezései:
IVETEX Kft.
IVETEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt
IVETEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
SERENITY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 2.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-002189/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Pepita Hungária Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1104 Budapest, Fogadó u. 4., telephelye: 8000 Székesfehérvár, Jankovich utca 1., fióktelepe: 8000 Székesfehérvár, Kadocsa
utca 56.; cégjegyzékszáma: 01 09 869853; adószáma:
12719327-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Kadocsa utca 56.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. l0/A fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-004116/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GALGA TRADE Gazdasági, Kereskedelmi, Kultúrális és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1181 Budapest, Címer utca 37/A; cégjegyzékszáma: 01 09 869922; adószáma: 12628287-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási ZRt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., 1364 Bp., Pf. 428.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-06-004847/17. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ER-KER TEAM Szerelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1063 Budapest 6. kerület, Szinyei Merse Pál utca 21.; cégjegyzékszáma: 01 09 870870; adószáma: 12619461-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
HUN-GORE Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
HUN-EURO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
HUN-GORE Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
HUN-EURO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8200 Veszprém, Jutasi út 59. 10. ép.
7300 Komló, Tompa M. utca 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev.-cím: 1398 Bp., Pf. 593.
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A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-07-002737/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DEJÓ-S Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1158 Budapest, Késmárk utca 16.; cégjegyzékszáma: 01 09 876568; adószáma: 12859234-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3047 Buják, Felszabadulás út 24.
3047 Buják, Zalka Máté út 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER Befektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán u. 3.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-004792/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NOVA Kereskedelmi, Szolgáltató,
Építõipari és Fõvállalkozói Korlátolt Felelõsségû Társaság (1138 Budapest, Esztergomi út 50/B 3. em. 8.; cégjegyzékszáma: 01 09 884114; adószáma: 11750352-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 6.
Jogelõd(ök):
NOVA Építõipari, Fõvállalkozói, Kereskedelmi és
Szolgáltató Gazdasági Munkaközösség
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó ZRt., 1146 Budapest, Cházár András u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-07-006867/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FUNGI 2001 Gombatermesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (1081 Budapest, Csokonai
u. 8. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 884526; adószáma:
12701234-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
5430 Tiszaföldvár 015/9. hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-005578/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) M. E. G. A. TRADE DIS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1045 Budapest, Berni út 1.; cégjegyzékszáma:
01 09 884882; adószáma: 12901403-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1029 Budapest, Ábránd u. 9.
1094 Budapest, Ferenc krt. 39. 1. em. 1.
2046 Törökbálint, DEPO 3/B hrsz. 062/50.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó ZRt., 1146 Budapest, Cházár András u. 9.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000072/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Márta Ferenc és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7630 Pécs, Mohácsi
utca 2.; cégjegyzékszáma: 02 06 066353; adószáma:
20108667-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Ghersin és Társai Ipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
Ghersin és Társa Ipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7700 Mohács, Ete J. u. 5/C II/10.
7700 Mohács, Földvár utca 48.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.
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A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000583/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FAND Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (7632 Pécs, Nagy Imre út 90.; cégjegyzékszáma: 02 06 069567; adószáma: 20898258-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7633 Pécs, Hajnóczy u. 19. C lház. 3. em. 3.
7632 Pécs, Nagy Imre út 92. 8. em. 25.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000565/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ARTE DEL COTTO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7940 Szentlõrinc, Nefelejcs utca 1/B l. em. 3.; cégjegyzékszáma:
02 06 069651; adószáma: 20918899-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7754 Bóly, Szabó Mátyás tér 7. 3. em. 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926. (A helyi kirendeltség címe: 7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 1.)

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000413/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EBI Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 02 06 071742) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kirendeltség címe: 7623 Pécs, Megyeri u. 66.)
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A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000563/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000591/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) R-KORREKT Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7743 Romonya,
Béke u. 4.; cégjegyzékszáma: 02 06 071799; adószáma:
21870011-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanácsadó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzékszáma: 01 09 886496.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) JAKON-AUTO Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7621 Pécs,
Munkácsy M. utca 9.; cégjegyzékszáma: 02 09 060353;
adószáma: 10526505-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
JAKON-AUTO Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7621 Pécs, Bem u. 5.
7623 Pécs, Megyeri u. 72.
7622 Pécs, Légszeszgyár utca 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1132 Budapest,
Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000458/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ÉKI-Barát Szolgáltató Betéti Társaság (7349 Szászvár, Arany János utca 32.; cégjegyzékszáma: 02 06 072451; adószáma: 22138172-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7349 Szászvár, Arany János utca 32.
7349 Szászvár, Bánya utca 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Holding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 63., cégjegyzékszáma:
06 09 002839.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000458/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ÉKI-Barát Szolgáltató Betéti Társaság (7349 Szászvár, Arany János utca 32.; cégjegyzékszáma: 02 06 072451; adószáma: 22138172-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7349 Szászvár, Arany János utca 32.
7349 Szászvár, Bánya utca 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Holding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 63., cégjegyzékszáma:
06 09 002839.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000378/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ROÁL PRODUKCIÓS, MÛVÉSZETI, KIADÓI, SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG
(7622 Pécs, Siklósi út 1.; cégjegyzékszáma: 02 09 067673;
adószáma: 12696233-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7831 Pellérd, Iparterület 5.
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 Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000490/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TERRA-TRACK Építõipari,
Ingatlanforgalmazó, Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7632 Pécs, Siklósi út 2/A; cégjegyzékszáma: 02 09 068572; adószáma: 12996557-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lház. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi
kirendeltség címe: 7621 Pécs, Mátyás Király u. 21., levélcím: 7601 Pécs, Pf. 378.)

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000540/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
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száma: 21516706-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Katonatelep tanya 3.
6000 Kecskemét, Batthyány utca 27.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000672/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MECSEK-WELD Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7630 Pécs,
Álmos utca 3.; cégjegyzékszáma: 02 09 069371; adószáma: 13261470-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Jogelõd(ök):
MECSEK-WELD Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SL-FACTOR Építõipari Betéti Társaság (6500 Baja, Uszály u. 10. I/20.; cégjegyzékszáma:
03 06 114679; adószáma: 22333016-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7140 Bátaszék, Lajvér puszta 38.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000742/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000790/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „NE ÁZZ BE” Építõipari Betéti
Társaság (6098 Tass, Széchenyi út 37.; cégjegyzékszáma:
03 06 111852; adószáma: 21459650-1-03) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ
Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11., cégjegyzékszáma: 17 09 001262.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000736/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BIG HUA Gyártó, Építõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (6000 Kecskemét,
Batthyány utca 27.; cégjegyzékszáma: 03 06 112102; adó-

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MIKLOSTRASSE Útfenntartó
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(6090 Kunszentmiklós, Kossuth u. 54.; cégjegyzékszáma:
03 09 102403; adószáma: 11030472-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MIKLOSTRASSE Útfenntartó Korlátolt Felelõsségû
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zrt., 1134
Budapest, Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10
041640.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000637/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 6. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) Nagyapáti és Társa Kereskedelmi
Fuvarozó Korlátolt Felelõsségû Társaság (6328 Dunapataj, Zrínyi u. 6.; cégjegyzékszáma: 03 09 106032; adószáma: 11572712-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6328 Dunapataj, Hartai út 40.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 1141 Budapest, Lipótvár u. 27. III. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
042636.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000706/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) POLYBETON Kivitelezõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecskemét, Akadémia krt. 32. 8. em. 53.; cégjegyzékszáma:
03 09 111826; adószáma: 13325602-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Kvarc utca 4/D 1. em. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042854.
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dett végzésével a(z) Cser King Fafeldolgozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (5741 Kétegyháza,
Bocskai utca 2/2.; cégjegyzékszáma: 04 06 005547; adószáma: 20243861-2-04) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-07-000280/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FÜREDI PROTECT SECURITY
3000 Vagyonvédelmi Betéti Társaság (5527 Bucsa, Kanizsai u. 4.; cégjegyzékszáma: 04 06 008041; adószáma:
21801882-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzékszáma: 01 09 562281.

A Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-07-000339/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-07-000302/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „BIOTURBO” Kereskedelmi és
Mûszaki Szolgáltató Betéti Társaság (5551 Csabacsûd,
Tanya 142.; cégjegyzékszáma: 04 06 001970; adószáma:
20827883-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INSOLVENT Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest, Ildikó u. 21., cégjegyzékszáma: 01 09 163235.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-07-000312/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 7. napján jogerõre emelke-

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DÉVÉP-CENTER Útépítõ, Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5510 Dévaványa, Jókai út 4.; cégjegyzékszáma:
04 09 006852; adószáma: 13595290-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Holding
Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft., 6722 Szeged, Béke u. 2/C, cégjegyzékszáma: 06 09 002839.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
7.Fpk.05-07-000237/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MIDKEMIA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3532 Miskolc, Daru u. 19.; cég-
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jegyzékszáma: 05 06 014646; adószáma: 21945542-2-05)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MIDKEMIA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3532 Miskolc, Daru u. 19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-07-000575/18. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ELF-VÉD Vagyonvédelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (3529 Miskolc, Szentgyörgy
út 66. 3. em. 1.; cégjegyzékszáma: 05 06 015967; adószáma: 22303875-2-05) 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.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000704/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) T-Privilég Építõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3534 Miskolc, Kuruc u. 29.
5. em. 1.; cégjegyzékszáma: 05 09 002739; adószáma:
11068549-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PRIMÉR Építõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság
IUS SZIBILLA Tanácsadó és Oktató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3529 Miskolc, Kós Károly u. 17.
3530 Miskolc, Vörösmarty u. 33. fszt. 2.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1115 Budapest, Tétényi út 66.
Jogelõd(ök):
PRIMÉR Építõ és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59., cégjegyzékszáma: 01 09 709122.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000736/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-07-000663/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DIÓSGYÕRI FOGAZÓÜZEM
Gépipari Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (3533 Miskolc, Kerpely A. u. 1.; cégjegyzékszáma: 05 09 000397; adószáma: 10339668-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KOPIR Nyomdaipari Kft.
Elõzõ székhelye(i):
3530 Miskolc, MSZB tér l.
3533 Miskolc, Kerpely A. u. 1.
3786 Irota, Petõfi S. u. 88.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCAT Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I/7., cégjegyzékszáma: 01 09 883587.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MESTER+PLUSZ Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3950
Sárospatak, Wesselényi u. 20/C; cégjegyzékszáma:
05 09 007228; adószáma: 11588580-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3950 Sárospatak, Bláthy O. u. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCAT Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I/7., cégjegyzékszáma: 01 09 883587.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000745/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GIORGIO DESIGN Faipari Kft.
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(3533 Miskolc, Gyõri kapu 24/B; cégjegyzékszáma:
05 09 010540; adószáma: 13079246-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3534 Miskolc, Szinyei Merse Pál u. 19. 2. em. 2.
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
8.Fpk.05-07-000675/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HO-TA Kereskedelmi, Szolgáltató
és Számviteli Korlátolt Felelõsségû Társaság (3518
Miskolc, Debrreceni Márton tér 7. 1. em. 1.; cégjegyzékszáma: 05 09 014556; adószáma: 11513630-2-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9700 Szombathely, Kuncz Adolf u. 10. III/20.
9700 Szombathely, Nagy Lajos király u. 74.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, 1141 Budapest, Lipótvár u. 27. III/13.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042636.

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-08-000002/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „B and B” Disznövény-virágkellék
Kereskedelmi Betéti Társaság (6726 Szeged, Bérkert
u. 51. szám; cégjegyzékszáma: 06 06 001435; adószáma:
21630884-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 77.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Válságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681. (A helyi kirendeltség címe: 6724 Szeged, Hét vezér u. 7–9.)

2008/10. szám

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-08-000004/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FERRO-TRADE HUNGÁRIA Fémmegmunkáló és Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (6720 Szeged, Arany János utca 7.; cégjegyzékszáma: 06 06 010063; adószáma: 21767380-2-06)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
FERRO-TRADE HUNGÁRIA Fémmegmunkáló és
Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6724 Szeged, Vág utca 11/A fszt. 1.
6725 Szeged, Bécsi krt. 8–16. A ép. C lház. fszt. 3.
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: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000620/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ST. ART. COM Kiadói, Kereskedelmi és Reklámgrafikai Betéti Társaság (6723 Szeged, Felsõ Tisza-part 26. 2. em. 11.; cégjegyzékszáma:
06 06 014373; adószáma: 21916553-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMANACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II. 17., cégjegyzékszáma: 01 09 561904. (A helyi kirendeltség címe: 6722
Szeged, Jósika u. 41.)

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000705/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NEW AGENT Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(6722 Szeged, Gogol utca 15.; cégjegyzékszáma:
06 06 015122; adószáma: 22224509-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

2008/10. szám
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Elõzõ elnevezése(i):
NEW AGENT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyonértékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszáma: 01 10 041596. (A helyi kirendeltség címe: 6721
Szeged, Tímár u. 7.)

és Szolgáltató Betéti Társaság (2400 Dunaújváros, Római körút 22. 2. em. 3.; cégjegyzékszáma: 07 06 012203;
adószáma: 21779350-2-07) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ
Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11., cégjegyzékszáma: 17 09 001262.

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000456/16. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-001305/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KOPP-CAR 2000 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6900
Makó, Lisztes u. 22.; cégjegyzékszáma: 06 09 010506;
adószáma: 13693006-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6800 Hódmezõvásárhely, Kaszap u. 25. 7. em. 40.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kirendeltség címe: 6722 Szeged, Mérey u. 6/B.)

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VA-MOL Építõipari Tervezõ, Kivitelezõ és Koordinációs Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2481 Velence, Csermely u. 19., elõzõ címe: 2120 Dunakeszi, Csillag u. 30.; cégjegyzékszáma: 07 09 013603;
adószáma: 13468392-2-07) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonkezelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Budapest, Csévi út 11/B, cégjegyzékszáma: 01 09 461424.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000128/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-07-000458/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 8. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) RÁC-ÉP Építõipari és Szolgáltató Betéti
Társaság (2465 Ráckeresztúr, Csokonai V. M. u. 18.; cégjegyzékszáma: 07 06 011881; adószáma: 21528329-2-07)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „LERA and ASZIK-USZIK” Kereskedelmi Közkereseti Társaság (9330 Kapuvár, Nádasdy u. 11.; cégjegyzékszáma: 08 03 001974; adószáma:
20577241-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9314 Egyed, Fõ utca 47.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szolgáltató Zrt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/1., cégjegyzékszáma: 01 10 043170.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000677/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-07-000322/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HEKATE-V Kereskedelmi

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Aranyszem 2000 Magánnyomozó
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Betéti Társaság (9400 Sopron, Ferenczy János u. 4.; cégjegyzékszáma: 08 06 007644; adószáma: 20156691-2-08)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9400 Sopron, Lenkei utca 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. emelet, cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-07-000469/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HELENA BEAUTY Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (9200 Mosonmagyaróvár,
Õz u. 6.; cégjegyzékszáma: 08 06 009343; adószáma:
20783958-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

2008/10. szám

dett végzésével a(z) Ricsi-Trans Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9012
Gyõr, Gyõri u. 3.; cégjegyzékszáma: 08 09 010105; adószáma: 12779479-2-08) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: City Invest Üzleti
Tanácsadó Kft., 1066 Budapest, Teréz körút 6., cégjegyzékszáma: 13 09 083631.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000984/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ASTRA Mezõgazdasági Szövetkezet (4100 Berettyóújfalu, Honvéd u. 6.; cégjegyzékszáma:
09 02 000365; adószáma: 11155609-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ASTRA Mezõgazdasági Szövetkezet
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-Invest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-07-000265/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SZÉNAHÁZ Mezõgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9023 Gyõr, Mester utca 1.; cégjegyzékszáma:
08 09 004049; adószáma: 11306719-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9700 Szombathely, Wesselényi u. 10.
9161 Gyõrsövényháza, Petõfi S. u. 20.
9161 Györsövényháza, Petõfi S. utca 95.
A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Gazdasági
Szolgáltató Kft., 9700 Szombathely, Engels u. 34., cégjegyzékszáma: 18 09 000366.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-07-000190/18. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 30. napján jogerõre emelke-

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-07-000749/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „CHAPLIN 2000” Moziüzemeltetõ
és Szolgáltató Betéti Társaság (4200 Hajdúszoboszló,
Bányász utca 5. A ép.; cégjegyzékszáma: 09 06 005695;
adószáma: 22876175-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4200 Hajduszoboszló, Hõsök tere 18.
4060 Balmazújváros, Debreceni u. 7. I. lph. 3. em. 8.
4183 Kaba, Kossuth utca 8.
4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 18. A ép. 4. üzlet em.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzékszáma: 01 09 562281.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000779/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SPÉCI TRIÓ Asztalosipari és
Kereskedelmi Betéti Társaság (4241 Bocskaikert, Tavasz u. 1–3.; cégjegyzékszáma: 09 06 007892; adószáma:
20165493-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRT., 1024 Budapest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000818/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LAVILL 2002 Villamosipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4030 Debrecen, Híd utca 2/C; cégjegyzékszáma: 09 06 010756; adószáma: 21057966-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„AUTO-COM” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4285 Álmosd, Kossuth utca 25.
4027 Debrecen, Ókút utca 4. 1. em. 1.
4027 Debrecen, Domokos Lajos utca 5. 6. em. 28.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRT., 1024 Budapest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-07-000934/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Kamomilla Hulladékkezelõ Kereskedelmi Betéti Társaság (4264 Nyírábrány, Fülöpi
utca 20.; cégjegyzékszáma: 09 06 013835; adószáma:
22169101-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-Invest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000051/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LUPÓ Építési Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (4026 Debrecen, István utca 21.
4. em. 35.; cégjegyzékszáma: 09 06 014193; adószáma:
22243025-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
LUPÓ Építési Szolgáltató és 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.09-07-000709/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-07-000741/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SZIMATOL Vagyonvédelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.; cégjegyzékszáma: 09 06 013279; adószáma:
21951365-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DOMINGO 2000 Termelõ, Szervezõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4031 Debrecen, Kishegyesi út 2.; cégjegyzékszáma:
09 09 004413; adószáma: 12117440-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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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.

2008/10. szám

Elõzõ székhelye(i):
4031 Debrecen, Derék utca 78. 4. em. 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRT., 1024 Budapest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
044406.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000999/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KICSIMILKA Mezõgazdasági,
Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4283 Létavértes, Rákóczi utca 64.; cégjegyzékszáma:
09 09 007854; adószáma: 12617359-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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
4.Fpk.09-07-000941/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TREMORS Kereskedelmi, Ipari
és Szolgáltató Korlátolt Felelõségû Társaság (4033
Debrecen, Veres Péter u. 54. B ép.; cégjegyzékszáma:
09 09 008237; adószáma: 12709751-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4025 Debrecen, Cívis utca 17. 4. em. 34.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-07-000938/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 2. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GLOBÁL BAU ‘94 Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4031 Debrecen, Diófa u. 32.; cégjegyzékszáma: 09 09 009316; adószáma: 12964572-2-09)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000032/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) EN & KO MÉDIA Kiadói
és Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (3360 Heves, Munkácsy u. 58.; cégjegyzékszáma: 10 06 022924; adószáma: 23258981-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
EN & KO MÉDIA Kiadói és Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000031/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) T és B 2004 Ügynöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (3261 Abasár, Pipa u 25.; cégjegyzékszáma: 10 06 025870; adószáma: 21964642-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
T és B 2004 Ügynöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.
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A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000028/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) YUROBY 2003 Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (3368 Boconád, Ady Endre u. 18.; cégjegyzékszáma: 10 06 026203; adószáma: 21791130-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
YUROBY 2003 Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1222 Budapest, Gyár utca 20. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000306/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HORVÁTH és TÁRSAI ÉPITÕIPARI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelõsségû Társaság (3300 Eger, Szabó Sebestyén
utca 2.; cégjegyzékszáma: 10 09 020467; adószáma:
10648894-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3300 Eger, István király u. 6.
3300 Eger, Nagyváradi u. 18.
3300 Eger, Mátyás király út 79.
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.10-08-000033/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SZASA-FOOD Élelmiszerkereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (3375 Mezõtárkány, Vörösmarty
út 11.; cégjegyzékszáma: 10 09 025726; adószáma:
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13157047-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SZASA-FOOD Élelmiszerkereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000010/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GASTRO-HELL Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3000 Hatvan, Zöldfa utca 14.; cégjegyzékszáma:
10 09 027990; adószáma: 13483766-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7632 Pécs, Tildy Z. utca 53. fszt. 1.
8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 2. A ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szolgáltató Rt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V. em. 1.,
cégjegyzékszáma: 01 10 043170.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070340/16. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „MERINÓ” Gyapjúválogató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2941 Ács, Erkel Ferenc u.,
Szövetkezeti telep; cégjegyzékszáma: 11 09 002808; adószáma: 11185118-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„MERINÓ” Gyapjúválogató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„MERINÓ” Gyapjúválogató Korlátolt Felelõsségû Társaság „felszámolás alatt”
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. utca 40.
VI/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070676/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BLACK LION Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2500 Esztergom, Bánomi lakótelep 25. 4. em. 19.; cégjegyzékszáma: 11 09 007882; adószáma: 12554290-2-11)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Telephelye(i):
2500 Esztergom, Batthyány utca 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Rt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A, cégjegyzékszáma: 03 10 100225.

A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-07-000280/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Ried-Baum Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság (3100 Salgótarján, Katona József
utca 9.; cégjegyzékszáma: 12 06 005429; adószáma:
21926693-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3450 Mezõcsát, Kinizsi utca 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVENT Vállalkozásfejlesztési, Kereskedelmi és Továbbképzõ Kft., 3100
Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 000931.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-07-000291/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ÉP-GÉP-SZER 97’ Építõipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3100 Salgótarján,
Hargita
krt.
11.;
cégjegyzékszáma:
12 09 002439; adószáma: 11208051-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MULTIJURIS Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3100 Salgótarján, Rákóczi u. 2.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT
Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034 Budapest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-07-000289/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) OCSO-BAU Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3132 Nógrádmegyer, Akácos u. 2.; cégjegyzékszáma:
12 09 004775; adószáma: 13579265-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gazdasági, Mûszaki Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., cégjegyzékszáma:
01 09 160583.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070795/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SAVEME Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3070 Bátonyterenye, Ózdi út 11.; cégjegyzékszáma: 12 09 005273; adószáma: 12984271-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SAVEME Biztonságtechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
SAVEME Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1038 Budapest, Lukács Gy. u. 3. 1. em. 2.
2890 Tata, Ida út 1.
Nem bejegyzett székhelye(i):
3070 Bátonyterenye, Ózdi út 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789. (A helyi kirendeltség címe: 1037 Budapest, Zay u. l–3., Lev.-cím:
1388 Budapest, Pf. 51.)
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A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-001844/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EZÜSTFENYÕ 2005 Belsõépítészeti Tervezõ és Kivitelezõ Közkereseti Társaság
(2315 Szigethalom, Fiumei u. 165.; cégjegyzékszáma:
13 03 031515; adószáma: 22231000-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-001614/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „TRI-COLOR” Vendéglátó és Ipari
Betéti Társaság (2146 Mogyoród, Fóti út 31; cégjegyzékszáma: 13 06 020810; adószáma: 24560759-2-13) 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.
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emelkedett végzésével a(z) ECJ Mérnöki Betéti Társaság (2118 Dány, Thököly út 1/A; cégjegyzékszáma:
13 06 032662; adószáma: 20245894-2-13) 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
11.Fpk.13-07-002367/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PRAMBACH-BAU Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (2085 Pilisvörösvár,
Harcsa utca 49.; cégjegyzékszáma: 13 06 040917; adószáma: 21022500-1-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Fióktelepe(i):
8716 Mesztegnyõ, Szabadság utca 17.
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
7.Fpk.13-07-001573/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001198/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) DREAM CAR 35 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2131 Göd, József A. u. 7.
Telephelyei: 2131 Göd, Pesti u. 50.; cégjegyzékszáma:
13 06 030010; adószáma: 24627771-2-13) 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 bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Robi Építõipari és Kereskedelmi
Betéti Társaság (2730 Albertirsa, Hunyadi u. 91.; cégjegyzékszáma: 13 06 042961; adószáma: 21137123-2-13) 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
7.Fpk.13-07-001869/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001435/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 18. napján jogerõre

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Hámori és Hámori Kandalló
Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
„végelszámolás alatt” (2347 Bugyi, Teleki út 79.; cég-
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jegyzékszáma: 13 06 050892; adószáma: 21912085-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

Elõzõ székhelye(i):
1113 Budapest, Kökörcsin u. 6. fsz. 1.
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.13-07-001333/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-000450/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) One Way Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2112 Veresegyház, Csokonai
u. 116., telephelyei: 1151 Budapest, Szõdliget u. 8., 1151
Budapest, Szentmihályi út 167–169., fióktelepei: 2151
Fót, Fehérkõ u. 1.; cégjegyzékszáma: 13 06 054793; adószáma: 28213459-2-13) 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 bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DUPLA JAKAB Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõségû Társaság (2700 Cegléd, Budai út 13.; cégjegyzékszáma:
13 09 085787; adószáma: 12058426-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST
Vagyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
VI. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001213/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Bohus & Roth Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (2111 Szada, Béke utca 34.; cégjegyzékszáma: 13 06 057776; adószáma: 28370079-2-13)
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
7.Fpk.13-07-001711/6. 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) MÁTRIX-INVEST Építõipari és
Szolgáltató Betéti Társaság (2030 Érd, Nyárád u. 14.; cégjegyzékszáma: 13 06 057864; adószáma: 20916220-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-000083/12. 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) Realitás Menedzsment Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2013 Pomáz, Illyés Gy. utca 15.; cégjegyzékszáma:
13 09 090206; adószáma: 11894414-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BUDAPEST INVESTMENT Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037
Budapest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10 041755.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-001754/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HELGIUM Ingatlanforgalmazó és
Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság (2040 Budaörs, Baross utca 52.; cégjegyzékszáma: 13 09 090494;
adószáma: 12803518-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szolgáltató Zrt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/1., cégjegyzékszáma: 01 10 043170.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001995/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-002057/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LANDCOM M Kerekedelmi és
Szolgáltató Kft. „végelszámolás alatt” (2083 Solymár,
Ibolya u. 5.; cégjegyzékszáma: 13 09 094482; adószáma:
13026808-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
LANDCOM M Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II/14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Katona és Molnár Fatermék-készítõ és Szolgáltató Kft. (2016 Leányfalu, Körte u. 8.; cégjegyzékszáma: 13 09 100950; adószáma: 13375779-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Fióktelepe(i):
6000 Kecskemét, Urrét 227/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001064/8. 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) DINOX BUILD 3 Építõipari
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2315 Szigethalom, Kosztolányi Dezsõ utca 9/B; cégjegyzékszáma:
13 09 096855; adószáma: 13158426-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A, cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-000099/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FÖLD-DOMB Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2030 Érd, Szovátai utca 23.; cégjegyzékszáma: 13 09 099707; adószáma: 13313216-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001345/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MÉDIA INVESTBAU Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (2243 Kóka, Akácfa u. 2.; cégjegyzékszáma:
13 09 103246; adószáma: 13046387-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BUDAPEST INVESTMENT Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037
Budapest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10 041755.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000494/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 2. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „PA-ÉP-KER” Építõipari és
Kereskedelmi Betéti Társaság (7400 Kaposvár, Nyár
utca 23.; cégjegyzékszáma: 14 06 302706; adószáma:
25250769-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7434 Mezõcsokonya, Táncsics Mihály u. 53.
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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
4.Fpk.14-07-000502/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BOGLÁR-GÉP Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (8630 Balatonboglár, Csokonai út 8.; cégjegyzékszáma: 14 06 305481; adószáma:
20740478-2-14) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
körút 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000455/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) Don José Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (7400 Kaposvár, Füredi utca 77.
VIII. em. 1.; cégjegyzékszáma: 14 06 307552; adószáma:
22166672-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000484/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VIZUÁL PLUSZ Lapkiadó és
Marketing Iroda Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7400 Kaposvár, Teleki utca 5. fszt. 2.; cégjegyzékszáma:
14 09 306100; adószáma: 13352280-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
VIZUÁL PRESS Lapkiadó és Marketing Iroda Korlátolt Felelõsségû Társaság
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Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Rákóczi tér 4/A fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000297/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „VÍZ-SZERVÍZ” Ingatlanforgalmazási, Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (elõzõ elnevezése:
„Víz-Szervíz” Mélyépítõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.) (8707 Pusztakovácsi, Külterület 0136/11. hrsz.
Elõzõ székhelye: 8220 Balatonalmádi, Veszprémi u. 70.;
cégjegyzékszáma:
14
09
307575;
adószáma:
11326016-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000053/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BaNaVa Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4551 Nyíregyháza-Oros,
Színes u. 26.; cégjegyzékszáma: 15 06 084825; adószáma:
25681655-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest VI.,
Paulay Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000099/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NANYILUTOL Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4624 Tiszabezdéd,
Jókai u. 3.; cégjegyzékszáma: 15 06 086731; adószáma:
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20288996-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRUDENS PROFIT
CONTROLL Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság, 4625 Záhony, Szebecse út 4., cégjegyzékszáma: 15 09
070938.
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kedett végzésével a(z) Volga Panzió Vendéglátó Betéti
Társaság (4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 100.; cégjegyzékszáma: 15 06 088049; adószáma: 20922407-2-15) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 13.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000100/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ALSOU Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (4624 Tiszabezdéd, Sport út 32.; cégjegyzékszáma: 15 06 087735; adószáma: 20758781-2-15) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
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
23.Fpk.15-07-001553/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „RÉK-BAL TRADE” Ipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400
Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 34/B 1. em. 5.; cégjegyzékszáma: 15 06 087847; adószáma: 20782696-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
„RÉ-BA TRADE” Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Könyvvizsgáló és Gazdasági Szakértõ Kft., 4400 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 3., cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001331/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. október 30. napján jogerõre emel-

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001048/5. 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) „Tóth és Balázs” Építõipari
és Szolgáltató Betéti Társaság (4432 Nyíregyháza-Nyírszõlõs, Vasút u. 68.; cégjegyzékszáma: 15 06 088448;
adószáma: 21012367-2-15) 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.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001335/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. október 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „COPY-PRESS” Irodatechnikai Bt. (4623 Tuzsér, Rév u. 8.; cégjegyzékszáma:
15 06 088582; adószáma: 21043712-2-15) 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
13.Fpk.15-07-001473/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 7. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VIVITA Szakipari és Szolgáltató Betéti Társaság (4551 Nyíregyháza-Oros, Emlék
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u. 15/A; cégjegyzékszáma: 15 06 089051; adószáma:
21112656-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.
(A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai
u. 30.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001261/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. október 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PLAHINOVA SZVETLANA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Kórház u. 55.; cégjegyzékszáma: 15 06 089092;
adószáma: 21118755-2-15) 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.15-07-001121/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. szeptember 25. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZMIRNOVA VALENTINA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (4400 Nyíregyháza, Tavasz u. 8.; cégjegyzékszáma: 15 06 089646; adószáma: 21351538-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SZMIRNOVA VALENTINA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 13.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001573/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VELJES-21N Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszáma:
15 06 089916) adós fizetésképtelenségét megállapította és
a felszámolását elrendelte.
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
13.Fpk.15-08-000046/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „MAJOR ÉS TÁRSA” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4483 Buj, Szabadság
tér 5.; cégjegyzékszáma: 15 06 090015; adószáma:
21415234-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4483 Buj, Bem József u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 2.
B lház. 3. em. 6.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001115/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „SEKIRA” Építõipari és Kereskedelmi Betéti Társaság (4334 Hodász, Petõfi u. 17.; cégjegyzékszáma: 15 06 090225; adószáma: 21441749-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 13.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001346/4. 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) NET INESSA Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Nárcisz u. 1.; cégjegyzékszáma: 15 06 090277; adószáma:
21445640-2-15) 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.15-07-001264/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. október 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MIROX-NET Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Szent
István u. 3. fszt. 3.; cégjegyzékszáma: 15 06 090378; adószáma: 21455429-2-15) 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
13.Fpk.15-08-000098/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DÖNCI ÉS TÁRSA Építõipari Kereskedelmi és Szolgátató Betéti Társaság (4300 Nyírbátor, Béke utca 30.; cégjegyzékszáma: 15 06 090546;
adószáma: 21479555-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MARCA Kereskedelmi és Vendéglátó Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4300 Nyírbátor, Esze Tamás u. 24.
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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
23.Fpk.15-07-001549/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GALNADNIK Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090638; adószáma:
21490925-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Budapest, Csata u. 11. magasföldszint 7., cégjegyzékszáma: 01
10 041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza,
Jókai tér 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001332/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. október 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PAK OLGA Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Tavasz
u. 8.; cégjegyzékszáma: 15 06 090836; adószáma:
21501104-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 13.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000078/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SLIDER-KL Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090890; adószáma: 21503405-2-15)
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adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001552/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GLORY-NET Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090906; adószáma:
21504183-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Könyvvizsgáló és Gazdasági Szakértõ Kft., 4400 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 3., cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000110/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FORJESZT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090946; adószáma: 21507904-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1054 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai út 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000074/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) URALOCSKA-2002 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 091021; adószáma:
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21516249-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Rt., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. I. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 10
044406. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza,
Kórház u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000073/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 25. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GORDTRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza,
Nárcisz u. 3.; cégjegyzékszáma: 15 06 091148; adószáma:
21542912-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Serec-L Könyvelõ Auditáló Vagyonértékelõ és Tanácsadó
Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzékszáma: 01 09 077793.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000042/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ODISSZEJA-TRADE Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Jázmin u. 29.; cégjegyzékszáma: 15 06 091172; adószáma: 21546150-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000095/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EL-TO-TRADE Kereskedelmi Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Szent Miklós tér 4.; cég-
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jegyzékszáma: 15 06 091223; adószáma: 21558216-2-15)
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 helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 19.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000041/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TROICA-MIR-TRADE
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400
Nyíregyháza, Törzs u. 88. 4. em. 15.; cégjegyzékszáma:
15 06 091390; adószáma: 21570144-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)
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Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
u. 13.; cégjegyzékszáma: 15 06 091745; adószáma:
21799918-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 1–3. 5/505.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001554/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. december 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GAMITU-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4951 Tiszabecs,
Petõfi u. 6/A; cégjegyzékszáma: 15 06 091801; adószáma:
21802003-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MARVIC-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Könyvvizsgáló és Gazdasági Szakértõ Kft., 4400 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 3., cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001344/4. 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) SISTEMA PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Gagarin u. 13.; cégjegyzékszáma: 15 06 091741; adószáma: 21799846-2-15) 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
13.Fpk.15-08-000045/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AZIMUT TRADE Kereskedelmi és

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001345/5. 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) RO-REST Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Szolgáltató Betéti Társaság (4311 Nyírgyulaj,
Bajcsy-Zsilinszky u. 29.; cégjegyzékszáma: 15 06 092385;
adószáma: 21884636-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Rita és Norbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4405 Nyíregyháza, Szarvas u. 54/A 1. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 13.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000071/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000076/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 25. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VITOS EAST Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza,
Nyíregyházi u. 32.; cégjegyzékszáma: 15 06 092675;
adószáma: 21812411-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4032 Debrecen, Jerikó u. 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 19.)

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) OSZA-MAKSZIMUM Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4625 Záhony, Ifjúság
u. 4. C lház.; cégjegyzékszáma: 15 06 092887; adószáma:
21966620-2-15) 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.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001574/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „DÁRIUSZ-TOP” Árnyékolástechnikai Szolgáltató Betéti Társaság (4400
Nyíregyháza, Ady E. u. 1. 3. em. 11.; cégjegyzékszáma:
15 06 092769; adószáma: 21946196-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
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
23.Fpk.15-07-001377/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KORREKT BAU 2000 Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság „Végelszámolás
alatt” (4325 Kisléta, Hajnal utca 21.; cégjegyzékszáma:
15 06 093230; adószáma: 22113210-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KORREKT BAU 2000 Építõipari és Szolgáltató Betéti
Társaság
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
13.Fpk.15-08-000101/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-07-001453/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NII-6-21 Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (4625 Záhony, Ifjúság u. 4. C lház.; cégjegyzékszáma: 15 06 092886; adószáma: 21966606-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1054 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai ut. 5. I/109.)

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SANCSER-BAU ÉPÍTÕIPARI
BETÉTI TÁRSASÁG (4334 Hodász, Vörösmarty Mihály utca 14.; cégjegyzékszáma: 15 06 093478; adószáma:
22155775-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001189/4. 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) Piac Keresõ Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4511 Nyírbogdány, Szabadság u. 12.; cégjegyzékszáma: 15 06 093559; adószáma:
21849862-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Pazonyi tér 9–10.
2030 Érd, Ilona u. 45/A
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.15-07-000746/7. 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) ALVIGA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4465 Rakamaz, Nyírfa u. 31.; cégjegyzékszáma: 15 06 093923; adószáma: 21828887-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1134 Budapest, Lehel út 17/D tetõtér 4.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000638/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „ELKO-2000” Kereskedelmi Betéti
Társaság (4400 Nyíregyháza, Gyöngy u. 7.; cégjegyzékszáma: 15 06 094058; adószáma: 25666717-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Bem J. u. 16.
3866 Szemere, Arany János út 5.
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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
13.Fpk.15-08-000069/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MAGIC WORLD HUNGARY 2000
Kereskedelmi, Nyomdaipari és Mûvészeti Szolgáltató
Betéti Társaság (4354 Fábiánháza, Toldi u. 1.; cégjegyzékszáma: 15 06 094074; adószáma: 21030277-2-15) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1077 Budapest, Rottenbiller u. 62. 2. em.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Fazekas tér 1. 1. em. 11.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001024/6. 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) Három Horgász Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4320 Nagykálló, Kossuth u. 110.; cégjegyzékszáma: 15 09 065322;
adószáma: 11650506-2-15) 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
6.Fpk.15-07-000649/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. október 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ICN Tiszavasvári Sport, Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
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alatt” (4440 Tiszavasvári, Kabay János út 29.; cégjegyzékszáma: 15 09 065438; adószáma: 11753520-2-15) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ICN Tiszavasvári Sport, Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
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
13.Fpk.15-07-001416/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DOMAFORG Ipari, Kereskedelmi,
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4482 Kótaj,
Dózsa Gy. u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 09 066164; adószáma: 11969691-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4244 Újfehértó, Margaréta u. 2.
4244 Újfehértó, Balkányi utca 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 1–3. 5/505.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-07-001450/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) UNIFOT Termelõ és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4320 Nagykálló, Kossuth u. 14.; cégjegyzékszáma: 15 09 067261; adószáma:
12749018-2-15) 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.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001093/4. 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) GREYWYND Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4625 Záhony, Jókai
u. 3. 2. em. 7.; cégjegyzékszáma: 15 09 067346; adószáma: 12770614-1-15) 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.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001087/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ADRENALIN-MIX Szórakoztató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4244 Újfehértó, Rozmaring u. 8.; cégjegyzékszáma: 15 09 067485; adószáma: 12808207-1-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000973/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TAM-FIX-ÉP Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4356 Nyírcsaholy, Hunyadi u. 143.; cégjegyzékszáma:
15 09 067527; adószáma: 12818639-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4813 Gyüre, Petõfi u. 7.
4813 Gyüre, Petõfi u. 57.
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
13.Fpk.15-07-001451/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) PROMORGEN INVESTOR Ingatlanközvetítõ és Befektetési Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 7. C ép.; cégjegyzékszáma:
15 09 067935; adószáma: 12918722-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Árpád u. 91. fszt. 3.
4400 Nyíregyháza, Kiss L. u. 26.
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.15-07-001074/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KELET-EMPIR Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (4400 Nyíregyháza, Család u. 180.; cégjegyzékszáma: 15 09 068122; adószáma: 12973367-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Madách u. 2.
4400 Nyíregyháza, István u. 21.
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.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001212/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „DIVATSZINHÁZ” Kulturális és
Látványtervezõ Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Géza u. 8–16.; cégjegyzékszáma: 15 09 068564; adószáma: 13094861-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 1–3. 5/505.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001072/6. 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) WINEX Ipari és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4485 Nagyhalász, Zrínyi u. 11.; cégjegyzékszáma: 15 09 069121; adószáma:
13248376-2-15) 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
6.Fpk.15-07-001199/5. 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) B-SOFTWARE Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400
Nyíregyháza, Kosbor utca 9. 1. em. 15.; cégjegyzékszáma:
15 09 068275; adószáma: 13015918-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 6. 2. em. 216.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000439/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SZIKSZAI és TÁRSA Építõipari
Betéti Társaság (5000 Szolnok, Gyökér u. 20.; cégjegyzékszáma: 16 06 007861; adószáma: 21105966-2-16) 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 bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000049/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000449/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DO-MA-BAU Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás
alatt (5123 Jászárokszállás, Mátyás király u. 45.; cégjegyzékszáma: 16 06 008109; adószáma: 21353396-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
DO-MA BAU Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) P-BAU 2004. Építõipari és Kereskedelmi Betéti Társaság (5211 Tiszapüspöki, Bajcsy-Zsilinszky út 28.; cégjegyzékszáma: 16 06 009231; adószáma: 21959095-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000447/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000425/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) St. Corall Gyártó, Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (5241 Abádszalók, Arany J.
u. 7/A; cégjegyzékszáma: 16 06 008944; adószáma:
21851870-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BEVA Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (5231 Fegyvernek, Dankó Pista u. 9.; cégjegyzékszáma: 16 06 009986; adószáma: 20675349-2-16)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2143 Kistarcsa, Eperjesi út 6.
2162 Õrbottyán, Vak Bottyán utca 24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Serec-L Könyvelõ Auditáló Vagyonértékelõ és Tanácsadó
Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzékszáma: 01 09 077793.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000433/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000424/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MINI-MIXER Vendéglátóipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (5200 Törökszentmiklós, Fáy ltp. D ép. 1. em. 5.; cégjegyzékszáma:
16 06 009022; adószáma: 21882768-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KOVÁCS és TÁRSA Építõipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (5200
Törökszentmiklós, Zalka M. u. 3.; cégjegyzékszáma:
16 09 007819; adószáma: 13263795-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkezelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 666223.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000372/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-07-000272/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GAST 2005. Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (5000
Szolnok, Vénusz út 75.; cégjegyzékszáma: 16 09 008168;
adószáma: 13431752-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) S-TÉR-KÉP Szolgáltató Betéti Társaság (7143 Õcsény, Bethlen Gábor u. 17.; cégjegyzékszáma: 17 06 004883; adószáma: 20918844-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7100 Szekszárd, Kossuth utca 52.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
2.Fpk.16-07-000208/17. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. augusztus 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BMG 2005. Kereskedelmi,
Szolgáltató és Feldolgozó Korlátolt Felelõsségû Társaság (5350 Tiszafüred, Rókás szõlõ út 32.; cégjegyzékszáma: 16 09 008534; adószáma: 13599452-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
5321 Kunmadaras, Kálvin u. 53.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALLEGO Vagyonkezelõ és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1054 Budapest, Hold
u. 21. II/4., cégjegyzékszáma: 01 09 695300.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-07-000115/16. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. október 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KARRIER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7100 Szekszárd, Székely B. u. 64.; cégjegyzékszáma: 17 09 001353;
adószáma: 10648351-2-17) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7100 Szekszárd, Csalogány u. 9.
7100 Szekszárd, Battyhány u. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000454/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Daganatos Betegek Segítéséért Közhasznú Társaság (5000 Szolnok, Szapáry u. 23.; cégjegyzékszáma: 16 14 000002; adószáma: 18823057-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Mészáros L. u. 6/A

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000211/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Már-Ker-Team Építõipari és Mezõgazdasági Korlátolt Felelõsségû Társaság (7195 Mucsi,
Dózsa u. 12.; cégjegyzékszáma: 17 09 004451; adószáma:
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12831513-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Márton Team Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
Márton Team Építõipari és Mezõgazdasági Korlátolt
Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-08-000002/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DÉLKER-T. Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7200 Dombóvár, Katona József utca 37/D; cégjegyzékszáma:
17 09 005142; adószáma: 13354763-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7200 Dombóvár, Katona József utca 37/D
7200 Dombóvár, Kórház utca 120.
Jogelõd(ök):
DÉLKER-T. Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Vas Megyei Bíróság
3.Fpk.18-06-000064/34. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VASI TEMPOBAU Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9934 Felsõjánosfa, Arany János u. 8.; cégjegyzékszáma:
18 09 103611; adószáma: 11513458-2-18) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyvszakértõ és Szaktanácsadó Kft., 9800 Vasvár, Szentmihályfalvi u. 19/A, cégjegyzékszáma: 18 09 100615. (A helyi kirendeltség címe: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok
útja 52.)
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A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000006/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DIAMANT Exclusiv Termelõ,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9756 Ikervár, Rákóczi Ferenc utca 9–13.; cégjegyzékszáma: 18 09 107668; adószáma: 10575293-2-18) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1062 Budapest, Andrássy út 105.
1113 Budapest, Diószegi u. 47/A
1113 Budapest, Badacsonyi u. 17. 1. em. 2.
1119 Budapest, Etele út 57.
2134 Szõd, Tél utca 7.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1119 Budapest, Etele út 57.
Jogelõd(ök):
DIAMANT Finomkonfekció Ipari Kisszövetkezet
A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Vagyonértékelõ és Mûszaki-Gazdasági Szolgáltató Kft., 9700 Szombathely, Engels u. 34., cégjegyzékszáma: 18 09 000366.

A Zala Megyei Bíróság
2.Fpk.20-08-020047/3. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „AGROFOREST 2000” Kereskedelmi, Mezõ- és Erdõgazdálkodási Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (8936 Zalaszentmihály, Iskola u. 18.; cégjegyzékszáma: 20 09 064069;
adószáma: 11784865-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„Agroforest 2000” Kereskedelmi, Mezõ- és Erdõgazdálkodási Korlátolt Felelõsségû Társaság
„AGROFOREST 2000” Kereskedelmi, Mezõ- és Erdõgazdálkodási Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
„AGROFOREST 2000” Kereskedelmi, Mezõ- és Erdõgazdálkodási Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 21.
8900 Zalaegerszeg, Eötvös u. 6–10. D lház. 3. em. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyvszakértõ és Szaktanácsadó Kft., 9800 Vasvár, Szentmihályfalvi u. 19/A, cégjegyzékszáma: 18 09 100615.
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A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020306/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ZALAI HÁZÉPÍTÕ Építõipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 17. C ép. 3. em. 1.; cégjegyzékszáma: 20 09 066220; adószáma: 13227566-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
HU-NOVA Környezetvédelmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg, Mezõ u. 31.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

CÉGHIRDETMÉNYEK
Felhívás vagyon értékesítésére
A CREDIT PLUSZ Kft. (Cg.: [17 09 001262]; 7100
Szekszárd, Mikes u. 9–11.) mint a Nagy J & Oostvogels
Szállítmányozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
„f. a.” (Cg.: [03 09 100254]; 6000 Kecskemét, Szolnoki
u. 35.; adószám: [10464942-2-03]) Bács-Kiskun Megyei
Bíróság 10. Fpk. 03-05-000301/15. felszámolója
nyilvános pályázat

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020396/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Bíbor Hölgy Rendezvényszervezõ és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8314 Vonyarcvashegy, Fõ út 16.; cégjegyzékszáma: 20 09 067774;
adószáma: 13965394-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020313/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DREAM TIME Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8360 Keszthely, Sopron út 47.; cégjegyzékszáma: 20 09 067812; adószáma: 12797389-2-20) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1212 Budapest, Aradi u. 2/A
1213 Budapest, Kórus u. 58.

útján megvételre ajánlja fel a Nagy J & Oostvogels Szállítmányozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. felszámolás
alatt álló adós szervezet alább felsorolt ingóságait.
A felszámolás alatt álló társaság jármûvei (nyerges vontatók, tehergépkocsik, félpótkocsik, személygépkocsi, hûtõkonténer, targonca) összesen 36 tétel.
Pályázati ár bruttó: (36 tétel összesen): 90 000 000 Ft +
áfa.
A felszámolás alatt álló társaság jármûveinek jegyzéke
és mûszaki szakértõi véleménye átvehetõ a felszámoló
székhelyén. A pályázati anyag ára 20 000 Ft. A jármûvek a
felszámolóval történt elõzetesen egyeztetett idõpontban
megtekinthetõk.
Bánatpénz: a pályázati kiírásban szereplõ pályázati ár
10%-a.
Az elõvásárlásra jogosultak elõvásárlási szándékukat a
pályázat beadási határidején belül írásban bejelenthetik.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a képviseleti jogosultságot, az ajánlott vételárat, a fizetés módját és határidejét
30 napos ajánlati kötöttséggel, valamint a bánatpénz befizetésérõl szóló igazolást vagy nyugtát.
A bánatpénz megfizethetõ, dr. Gácsi Zoltán (7100
Szekszárd, Mikes u. 9–11.) ügyvéd 7060012611079116 számú letéti számlájára, a felszámolás alatt
álló társaság nevének feltüntetése mellett bánatpénz
megjelöléssel – átutalással.
A pályázatokat az adós szervezet nevének feltüntetésével, „Pályázat” megjelölésû, zárt borítékban kell leadni
a Cégközlönyben való megjelenést (2008. február 28.) követõ 15. nap 16 óráig a CREDIT PLUSZ Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11. sz. alatti irodájában, személyesen
vagy levélben kell megküldeni oly módon, hogy a fenti
idõpontig megérkezzen.
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A felszámoló a pályázatokat közjegyzõ jelenlétében
bontja, és ezt követõen értékeli azokat, melynek eredményérõl a pályázókat a beadási határidõt követõ 15 napon
belül írásban értesíti.
A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa. Ha
több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában
legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, a felszámoló a
pályázók között zártkörû ártárgyalást folytat.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ
Nagy László felszámolótól kapható a 06 (74) 511-211-es
telefonszámon.
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nyérõl a pályázókat a beadási határidõt követõ 15 napon
belül írásban értesíti.
A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa. Ha
több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában
legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, a felszámoló a
pályázók között zártkörû ártárgyalást folytat.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ
Nagy László felszámolótól kapható a 06 (74) 511-211-es
telefonszámon.

A CREDIT PLUSZ Kft. (Cg.: [17 09 001262]; 7100
Szekszárd, Mikes u. 9–11.) mint a PERC 96. Kereskedelmi Bt. „f. a.” (Cg.: [06 06 007811]; 6722 Szeged,
Moszkvai krt. 4.; adószáma: [21745689-2-06]) Csongrád
Megyei Bíróság 9. Fpk. 06-075-000076/7. sz. végzésével
kijelölt felszámolója

A CREDIT PLUSZ Kft. (Cg.: [17 09 001262]; 7100
Szekszárd, Mikes u. 9–11.) mint a FORCENT Foglalkoztató és Rehabilitációs Centrum Kft. „f. a.” (Cg.:
[08 09 012867]; 9024 Gyõr, Mónus Illés u. 47–49.; adószáma: [11176608-2-08]) Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Bíróság 2. Fpk. 08-06-000061/4. sz. végzésével kijelölt
felszámolója

nyilvános pályázat

nyilvános pályázat

útján megvételre ajánlja fel a felszámolás alatt álló adós
szervezet alább felsorolt ingóságait.
PERC 96. Kereskedelmi Bt. „f. a.” különbözõ órakészlete.
Pályázati ár: bruttó 4 794 000 Ft.
A felszámolás alatt álló társaság eszközei a felszámoló
székhelyén elõzetesen egyeztetett idõpontban megtekinthetõk.
Bánatpénz: a pályázati kiírásban szereplõ pályázati ár
10%-a.
Az elõvásárlásra jogosultak elõvásárlási szándékukat a
pályázat beadási határidején belül írásban bejelenthetik.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a képviseleti jogosultságot, az ajánlott vételárat, a fizetés módját és határidejét
30 napos ajánlati kötöttséggel, valamint a bánatpénz befizetésérõl szóló igazolást vagy nyugtát.
A bánatpénz megfizethetõ, dr. Gácsi Zoltán (7100
Szekszárd, Mikes u. 9–11.) ügyvéd 7060012611079116 számú letéti számlájára, a felszámolás alatt
álló társaság nevének feltüntetése mellett bánatpénzmegjelöléssel, átutalással.
A pályázatokat az adós szervezet nevének feltüntetésével, „Pályázat” megjelölésû, zárt borítékban kell leadni
a Cégközlönyben való megjelenést (2008. február 28.) követõ 15. nap 16 óráig a CREDIT PLUSZ Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11. sz. alatti irodájában, személyesen
vagy levélben oly módon, hogy a fenti idõpontig megérkezzen.
A felszámoló a pályázatokat közjegyzõ jelenlétében
bontja, és ezt követõen értékeli azokat, melynek eredmé-

útján megvételre ajánlja fel a FORCENT Foglalkoztató és
Rehabilitációs Centrum Kft. felszámolás alatt álló adós
szervezet alább felsorolt ingatlanait:
1. Lakóház és udvar (3246 Mátraderecske, Baross
u. 29.), hrsz.: 854/1., a telek területe 1008 m 2.
Pályázati bruttó ár: 9 600 000 Ft.
2. Lakóház és udvar (3246 Mátraderecske, Dobó István
u. 31.), hrsz.: 1209/1., a telek területe 494 m2, az építmény
területe: 112 m2.
Pályázati bruttó ár: 4 400 000 Ft.
3. Lakóház és udvar (3246 Mátraderecske, Dobó István
u. 31/1.), hrsz.: 1208/2., a telek területe 1571 m2, az építmény területe: 120 m2.
Pályázati bruttó ár: 2 300 000 Ft.
4. Mátraterenye
Beépítetlen terület: 1618 m 2, hrsz.: 305.
Pályázati bruttó ár: 1 500 000 Ft.
Lakóház 79 m2, hrsz.: 305/C.
Pályázati bruttó ár: 4 200 000 Ft.
A felszámolás alatt álló társaság ingatlanjainak értékbecslése átvehetõ a felszámoló székhelyén. A pályázati
anyag ára 30 000 Ft.
Az ingatlanok a felszámolóval történt elõzetesen egyeztetett idõpontban megtekinthetõk.
Bánatpénz: a pályázati kiírásban szereplõ pályázati ár
10%-a.
Az elõvásárlásra jogosultak elõvásárlási szándékukat a
pályázat beadási határidején belül írásban bejelenthetik.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a képviseleti jogosultságot, az ajánlott vételárat, a fizetés módját és határidejét
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30 napos ajánlati kötöttséggel, valamint a bánatpénz befizetésérõl szóló igazolást vagy nyugtát.
A bánatpénz megfizethetõ, dr. Gácsi Zoltán (7100
Szekszárd, Mikes u. 9–11.) ügyvéd 7060012611079116 számú letéti számlájára, a felszámolás alatt
álló társaság nevének feltüntetése mellett bánatpénzmegjelöléssel, átutalással.
A pályázatokat az adós szervezet nevének feltüntetésével, „Pályázat” megjelölésû, zárt borítékban kell leadni
a Cégközlönyben való megjelenést (2008. február 28.) követõ 15. nap 16 óráig a CREDIT PLUSZ Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11. sz. alatti irodájában, személyesen
vagy levélben kell megküldeni oly módon, hogy a fenti
idõpontig megérkezzen.
A felszámoló a pályázatokat közjegyzõ jelenlétében
bontja, és ezt követõen értékeli azokat, melynek eredményérõl a pályázókat a beadási határidõt követõ 15 napon
belül írásban értesíti.
A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa. Ha
több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában
legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, a felszámoló a
pályázók között zártkörû ártárgyalást folytat.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ
Nagy László felszámolótól kapható a 06 (74) 511-211-es
telefonszámon.

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:
7601 Pécs, Pf. 378) a ,,KISKUN-KONZERV” Élelmiszeripari, Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.: [20 09 067500];
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 4. II. 5.; adószáma:
[11370053-2-20]), a Zala Megyei Bíróság 1. Fpk.
20-07-020269/2. számú jogerõs végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján, elsõsorban egyben kívánja értékesíteni az adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képezõ – leltár szerinti –
alábbi vagyontárgyakat:
1. Gépek, eszközök, berendezések
A vagyontárgyak részletes leírását és a pályázattal kapcsolatos további információkat írásos dokumentáció tartalmazza.
A fenti vagyonelemek irányára: 32 000 000 Ft + áfa
(harminckettõmillió forint + áfa).
2. Értékesíteni kívánja továbbá adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képezõ alábbi ingatlant:
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a Csengele, külterület 081/32. hrsz. alatt felvett, 1 ha
5495 m2 alapterületû, kivett mûvelési ág megjelelölésû ingatlant felépítménnyel együtt.
Az ingatlan (földterület és felépítmény) irányára:
178 000 000 Ft + áfa (egyszázhetvennyolcmillió forint +
áfa).
Együttesen: 210 000 000 Ft + áfa (kettõszáztízmillió forint + áfa).
Az 1. és 2. pontban megjelölt vagyontárgyak részletes
leírását és a pályázattal kapcsolatos további információkat
tartalmazó írásos dokumentáció 300 000 Ft + áfa ellenében
vásárolható meg a pályázati ajánlat benyújtásának helyén,
VECTIGALIS ZRt. zalaegerszegi irodájában (8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 13.).
A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elismervényt állít ki.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a VECTIGALIS ZRt.,
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 13. szám alatti fióktelepére, illetve 8901 Zalaegerszeg, Pf. 235 címekre kér ,,KISKUN-KONZERV Kft. f. a. VÉTELI AJÁNLAT” megjelöléssel, zárt borítékban, személyesen, vagy postai úton eljuttatni.
Az ajánlatnak tartalmaznia 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, továbbá igazolást arról, hogy az értékesítéshez kapcsolódó tenderfüzetet megvásárolta. 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, továbbá igazolást arról, hogy az értékesítéshez kapcsolódó tenderfüzetet megvásárolta.
Az ajánlatok beérkezésének idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. február 28.) számított 20. nap 12 óra.
Az értékesítéssel kapcsolatos további információ a felszámoló szervezet munkatársától, Péter Márta igazgatótól
a 06 (30) 247-2666-os telefonszámon kérhetõ.
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 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
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– megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ 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 PECUNIAAGORA Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. (Cg.: [20 10 040179]; 8900 Zalaegerszeg,
Békeligeti u. 1.) mint a BODY-GUARD Humán Testõr
és Magánnyomozói Kft. „f. a.” (Cg.: [20 09 065334];
8800 Nagykanizsa, Alkotmány út 195.; adószáma:
[12818433-2-20]), a Zala Megyei Bíróság Fpk.
20-05-020188/4. számú végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ 9 200 000 Ft névértékû, behajthatóság
szempontjából bizonytalan megítélésû követelést.
Irányár: 9 200 000 Ft (kilencmillió-kettõszázezer forint).
Bánatpénz: 500 000 Ft (ötszázezer forint).
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos
címét, a beígért vételárat. A pályázathoz mellékelni kell,
ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói igazolvány másolatát, gazdasági társaságnál 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát, statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a
bánatpénz befizetését (utalását) bizonyító igazolást.
A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz befizetése legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig, a
felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bankszámlára. A bánatpénz befizetését bizonyító banki bizonylat másolatát és a bánatpénz számlára történt beérkezésére vonatkozó banki igazolást a pályázathoz mellékelni kell.
A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.
A pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és a fizetési mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjelenéstõl (2008. február 28.) számított 15. napon, délelõtt
10 óráig kérjük írásban, személyesen, vagy postai úton benyújtani a felszámoló irodájába: PECUNIAAGORA Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1.; postacím: 8901 Zalaegerszeg,
Pf. 19).
A zárt borítékra kérjük ráírni: „Body-Guard Kft. f. a. Pályázat”.
A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 15 munkanapon belül megtörténik.
A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy a törvény szerinti elõvásárlási jogukkal csak a pályázat keretén és feltételein belül élhetnek.
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A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat elõ. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az
ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.
Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszámolóbiztostól a 06 (92) 510-466, 06 (92) 321-236-os telefonszámokon [telefax: 06 (92) 510-426].

A RATIS Pénzügyi Gazdasági Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 06 668454]; székhelye: 1054 Budapest, Aulich u. 7.;
felszámolóbiztos: Szondi György, a továbbiakban: kiíró)
mint a Viadom Építõipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság „f. a.” (Cg.: [11 10 001584]; székhelye:
2541 Lábatlan, Dunapart 1605/2. hrsz., levelezési címe:
1118 Budapest, Budaörsi út 64.; a továbbiakban: Viadom
Zrt. „f. a.” vagy eladó) Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 1. Fpk. 11-07-070207/6. számú, 2007. június 19-én
jogerõre emelkedett végzésével kijelölt felszámolója, az
1991. évi IL. tv. (a továbbiakban: Cstv.) 49/A. §-ának
(1) bekezdése alapján, az alábbi 3/2008. számú
nyilvános felhívást
teszi közzé a a Viadom Zrt. „f. a.” tulajdonát képezõ irodabútorok, továbbá egyéb irodai berendezések, eszközök és
felszerelések (a továbbiakban: együtt vagyontárgyak) értékesítése érdekében. A vagyontárgyak együttes irányára
6 000 000 Ft + áfa (hatmillió forint + általános forgalmi
adó).
A vagyonelemekre vonatkozóan ajánlatot tulajdonszerzési képességgel rendelkezõ természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkezõ gazdasági társaságok és
egyéb szervezetek tehetnek. Ajánlatot valamely vagyonelemre, több vagyonelemre együttesen, továbbá valamennyi vagyonelemre együttesen tehet.
A jelen ajánlattételi felhívás terjedelmi korlátaira tekintettel a kiíró a meghirdetett vagyonelemek leírását és jogi
helyzetét, a tételes irányárakat, valamint az ajánlattétel és
értékelés feltételeit a tájékoztatóban közli, amely a RATIS
Kft. székhelyén [1054 Budapest, Aulich u. 7.; Szondi
György (telefon: 269-3613, telefax: 269-3613] munkanapokon 9–14 óráig díjtalanul megtekinthetõ, továbbá megvásárolható. A tájékoztató vételára 10 000 Ft + áfa.
A vagyonelemek elõre egyeztetett idõpontban, a vagyonelemekre vonatkozó, a tájékoztató mellékletét nem
képezõ dokumentumok elõre egyeztetett helyszínen és
idõpontban megtekinthetõk. Az idõpontot elõre egyeztetni
kell a RATIS Kft. székhelyén [1054 Budapest, Aulich
u. 7.; ügyintézõ: Szondi György (telefon: 269-3613, telefax: 269-3613). A megtekintésre, illetõleg a pályázattal
kapcsolatos egyéb információ szolgáltatására a kiíró munkanapokon 9 órától 14 óráig áll rendelkezésre.
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Az ajánlatokat
2008. március 14-én 9 és 10 óra
között lehet személyesen benyújtani a RATIS Kft. székhelyén (1054 Budapest, Aulich u. 7.). A fenti határidõt követõen érkezett ajánlatok pályázati elbírálására nem kerül
sor. Az ajánlatokat zárt, (cég)jelzés nélküli borítékban, az
ingatlanra vonatkozó ,,Viadom Zrt. f. a. 3/2008. ajánlat”
megjelöléssel kérjük eljuttatni.
Az ajánlattevõnek ajánlatában 60 napos ajánlati kötöttséget kell vállalnia. Az ajánlattevõnek az ajánlattal érintett
vagyonelem(ek) bruttó irányárának 10%-a összegû ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással a 1200100800100490-00100009 számú számlájára meg kell fizetnie.
Az ajánlat elfogadásával a megfizetett ajánlati biztosíték
összege – a létrejött adásvételi szerzõdés alkalmazásában – foglalónak minõsül. Nem jár vissza az ajánlati biztosíték, ha az ajánlattevõ a 60 napos ajánlati kötöttség idõtartama alatt az ajánlatát visszavonja vagy – ártárgyaláson kívül – módosítja, vagy ha a szerzõdés írásba foglalása az
ajánlattevõnek felróható vagy az ajánlattevõ érdekkörében
felmerült okból meghiúsul.
Az ajánlatokat a kiíró bizalmasan kezeli, azok bontása
2008. március 14-én 10 órakor közjegyzõ jelenlétében történik. A beérkezett ajánlatokat a kiíró értékeli, és vevõkijelölés útján dönt az ajánlatok elfogadásáról. A kiíró azt az
ajánlatot minõsíti elõnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. Kedvezõbb elbírálást nyerhet az az ajánlat,
amely valamennyi, illetõleg több vagyonelem együttes
megvásárlására vonatkozik. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése
értelmében több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ) ajánlat esetén 2008.
március 14-én 11 óra 30 perckor a RATIS Kft. székhelyén
(1054 Budapest, Aulich u. 7.) ártárgyalásra kerül sor.
A Cstv. 49/C. §-ának (2) bekezdése szerint az elõvásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. Az eladó az elõvásárlásra jogosultakat jelen ajánlattételi felhívással értesíti
arról, hogy elõvásárlási jogukat az ártárgyalás idõpontjában, annak helyszínén gyakorolhatják. Amennyiben az
elõvásárlásra jogosult az ártárgyaláson nem jelenik meg,
illetve a vételi ajánlatot teljeskörûen nem fogadja el vagy
az adásvételi szerzõdést nem köti meg, azt úgy kell tekinteni, hogy elõvásárlási jogával nem kíván élni. Elõvásárlási jogot az eladóval szemben fennálló követelés beszámításával nem lehet érvényesíteni.
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ártárgyalást,
pályázatot annak sikertelensége esetén bármelyik szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen jogcímen sem a felszámolóval, sem a Viadom Zrt. „f. a.”-val
szemben igény nem érvényesíthetõ.
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Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent István krt. 1.) mint a
Bábolna Takarmányipari Premix és Takarmánykereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.:
[11 09 002609]; 2943 Bábolna, Mészáros u. 1.; felszámolóbiztos: Ecsédi András) felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós cég alábbi vagyonelemeit:
I. Nagyigmándi premixüzem ingóságok.
Irányár: 85 000 000 Ft.
II. Zalacsébi takarmánykeverõ üzem ingóságok.
Irányár: 80 000 000 Ft.
III. Nagyigmándi II. sz. takarmánykeverõ.
Irányár: 1 128 000 000 Ft.
(Nagyigmánd 03/11., 03/14., 03/16., 03/18., 03/19.,
03/24., 03/26., 0332/1. és Bábolna 0250/7. és 0285/2. hrsz.
ingatlanok – melyek között résztulajdonú ingatlanok is
vannak – és eszközök egyben.)
IV. Bábolna 123/10. hrsz. ingatlan.
Irányár: 45 000 000 Ft.
(22926/31966 tul. hányad.)
V. Bábolna 125/1. hrsz. ingatlan.
Irányár: 64 000 000 Ft.
(15699/21803 tul. hányad.)
VI. Lejárt, kétes, 0-ra leírt követelések.
Irányár: 50 000 000 Ft.
VII. Bábolna Eurotransit Project Kft.
Irányár: 1 440 000 Ft.
(2943 Bábolna, Mészáros u. 1.) társaság 1 440 000 Ft
névértékû, 0,1% szavazati arányt biztosító üzletrésze.
Az irányárak áfa nélkül értendõk!
A meghirdetett ingatlanok és ingóságok az áfa-tv.
142. § hatálya alá tartoznak.
A pályázat lebonyolítására az 2006. évi VI. törvénnyel
módosított 1991. évi XLIX. tv. (csõdtörvény) elõírásai az
irányadók.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megvásárolni kívánt vagyonelem nettó irányára
5%-ának megfelelõ mértékû bánatpénz letétbe helyezése
az adós cég Lakiteleki Takarékszövetkezet kecskeméti kirendeltségénél vezetett 52000049-11021395 sz. bankszámlájára, legkésõbb a pályázat benyújtásának határidejéig.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.
A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pályázó fõbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyonelem nevesítését, az ajánlott áfa nélküli vételárat, a bánatpénz befizetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.
A részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati
tájékoztató térítésmentesen átvehetõ a felszámolóbiztos
(6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.) szám alatti titkárságán.
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A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között ártárgyalás keretében döntsön az eljárásra vonatkozó csõdtörvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban
„TAKIPAR-PÁLYÁZAT” jeligével a felszámolóbiztos
(6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. szám alatti titkárságán
kell benyújtani, melynek határideje:
2008. március 14. 12 óra.
A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik. Az esetleges ártárgyalásra, a döntés kihirdetésére
2008. március 21-én 10 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne a felszámolóbiztos Kecskemét, Árpád
krt. 4. sz. alatti irodája.
A csõdtörvény 49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelõen az elõvásárlásra jogosultak e jogukat ezen
idõpontban és helyszínen gyakorolhatják kizárólagosan.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ munkanapokon 9–12 óra között Ecsédi Andrástól a
következõ telefonszámon: 06 (76) 486-606.

A CSABAHOLDING Kft. (Cg.: [01 09 683720];
székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I. 4.) mint a
JÁSZER 95 Megváltozott Munkaképességûeket Foglalkoztató Kft. „f. a.” (Cg.: [16 09 005424]; székhely:
5100 Jászberény, Szent Imre herceg u. 4.) adós gazdálkodó szervezet kijelölt felszámolója
nyilvános pályázaton
értékesíti a JÁSZER 95 Kft „f. a.” tulajdonát képezõ alábbi
vagyontárgyait:
1. LT–50 típusú kompresszor
(gy. sz.: 37DV50hWY0026).
Értékesítési irányár: 40 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 10 000 Ft.
2. K–20/2 típusú sarokmaró gép (gy. sz.: 92–0124).
Értékesítési irányár: 1 000 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 100 000 Ft.
3. 11 db egyedi terv alapján legyártott kézi szövõszék.
Értékesítési irányár: 300 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 30 000 Ft.
Az értékesítésre kerülõ eszközök elõzetes egyeztetést
követõen megtekinthetõk. Egyéb felvilágosítást a 06 (30)
985-9100-as telefonszámon Rusvai József ad.
A pályázaton történõ részvétel feltétele a fent megjelölt
összegû bánatpénz megfizetése, s az errõl szóló igazolás
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pályázathoz történõ csatolása. A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén kamatmentesen visszafizetésre kerül.
A bánatpénzt alábbi bankszámlára kérjük befizetni, illetve átutalni: Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet, 70000069-10600151.
A közlemény rovatban tüntessék fel: „Bánatpénz”, illetve a hirdetési szám.
A pályázat benyújtása: személyesen vagy postai úton,
zárt, vagy tértivevényes levélben a felszámoló szolnoki
irodájában, címe: CSABAHOLDING Kft., szolnoki iroda,
5000 Szolnok, Moha u. 5. fszt. 2.
A pályázat beérkezésének határideje:
2008. március 14. 12 óra.
A pályázatok értékelése során az a pályázat nyer, amelyik a felszámoló által a vételár és a fizetési határidõ tekintetében elfogadható ajánlatot tartalmaz.
Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot, megfelelõ
ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új
pályázatot írhat ki.
Ha több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen közli a felekkel.
A pályázatnak tartalmazni kell:
– az ajánlattevõ nevét, címét, telefon- és telefaxszámát,
– gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi,
eredeti cégkivonatot és a cégjegyzésre jogosult személy
eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített aláírási címpéldányát,
– a nettó és a bruttó ajánlati ár egyértelmû meghatározását megpályázott vagyontárgyankénti bontásban,
– a fizetés módját,
– a bánatpénz megfizetésének banki igazolását (bank
által érkeztetett átutalási megbízás másolatot nem fogadunk el),
– az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidõt követõ 60 nap.
A pályázati borítékon a következõt kell feltüntetni: „JÁSZER Pályázat”, valamint a megpályázott vagyontárgy
sorszámát.
A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik. A pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl a bontást követõ 20 napon belül kapnak értesítést.
A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultak figyelmét arra, hogy az elõvásárlásra jogosult jogát a nyilványos értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi
szándékáról.

2008/10. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

A felszámoló kéri az elõvásárlási jogosultakat, hogy a
pályázat benyújtásának határidejéig elõvásárlási jogukat
jelezzék és igazolják a felszámoló felé.

A CSABAHOLDING Kft. (Cg.: [01 09 683720]; székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59/A I. 3.) mint a
ROMILLO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.”
(Cg.: [01 09 727934]; székhelye: 1033 Budapest, Hajógyári sziget 114.; adószáma: [12651902-2-41]), adós gazdálkodó szervezet kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós gazdálkodó szervezet alábbi vagyontárgyát:
FORD FOCUS 1.6I 16V GHIA típusú, 2003. május 30-án forgalomba helyezett, ezüst színû, 1596 cm3 hengerûrtartalmú, benzin üzemû gépjármûvet.
Értékesítési irányár (nettó): 1 800 000 Ft.
Bánatpénz összege: 300 000 Ft.
A nyilvános értékesítésre meghirdetett vagyontárgyról
szóló részletes tájékoztató a CSABAHOLDING Kft. székhelyén [cím: 1146 Budapest, Thököly út 59/A I. 3.; telefonszám: 06 (1) 450-0433] tekinthetõ meg.
Az értékesítésre meghirdetett vagyontárgyak megtekintését biztosítjuk, idõpont-egyeztetés érdekében, Ádám Éva
felszámolóbiztost kell keresni [tel.: 06 (30) 239-2169].
A pályázaton történõ részvétel feltétele a fent megjelölt
összegû bánatpénz befizetése, és az errõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása. A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén a pályázatok elbírálását követõ 8 banki napon belül, kamatmentesen visszafizetésre kerül.
A bánatpénzt az alábbi bankszámlára kérjük befizetni,
illetve átutalni:
Jogosult neve: CSABAHOLDING Kft.
Bankszámlaszáma: 10700165-04411402-52400009.
Közlemény rovatban: ROMILLO Kft. f. a. – bánatpénz.
Átutaláskor, illetve befizetéskor a közlemény rovatban
tüntessék fel: ROMILLO Kft. f. a. – bánatpénz.
A pályázatok benyújtása: postán vagy személyesen történhet a felszámoló székhelyén: CSABAHOLDING Kft.,
1146 Budapest, Thököly út 59/A I. 3.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2008. március 18. 12 óra.
Az érvényes pályázatok értékelése során az a pályázat
nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidõ, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a
felszámoló által elfogadható, legelõnyösebb ajánlatot tartalmazza.
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Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Ha több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen közli a felekkel.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattevõ nevét, címét, telefon- és telefaxszámát,
– gazdálkodó szervezet esetén cégkivonatot és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát,
– a nettó ajánlati ár egyértelmû meghatározását,
– a fizetés módját, és határidejét,
– a bánatpénz megfizetésének igazolását,
– az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidõt követõ 60. nap.
A pályázati borítékon a következõt kell feltüntetni: ROMILLO – Pályázat.
A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik. A pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl a bontást követõ 20 napon belül kapnak értesítést.
A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultak figyelmét arra, hogy az elõvásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi
szándékáról.

Az A + P Módszer Kft. (cégjegyzékszám:
[01 09 461769]; 1111 Budapest, Budafoki út 16.) mint a
Fehér Trade 2003 Ipari és Szolgáltató Kft. „f. a.” (cégjegyzékszám: [01 09 719703]; 1034 Budapest, Szentendrei út 89–93.) kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
keretében értékesíti a HSF-901 forgalmi rendszámú Renault Laguna típusú személygépkocsit.
Az értékesítésre felkínált személygépkocsi irányára:
kétszázezer forint + áfa. A gépkocsi felújításra szorul, jelenleg mûködésképtelen, garanciát, szavatosságot nem
vállalunk.
Pályázati feltételek:
– egyértelmûen meghatározott vételi ár és fizetési feltételek megjelölése;
– az ajánlattevõ adatai, társaságok esetén 30 napnál
nem régebbi cégkivonat csatolása;
– bánatpénz-befizetés igazolása.
A bánatpénz összege 30 000 Ft, melyet az A + P Módszer Kft. 11711041-20460815 számú bankszámlájára kell
befizetni legkésõbb 2008. március 14-i értéknappal. A bánatpénzt a nyertes pályázó ajánlatában foglalóként
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vesszük figyelembe, a sikertelen pályázóknak a bánatpénz
összege az eredményhirdetést követõen visszautalásra
kerül.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. március 18.
A pályázatok értékelése, eredményhirdetés: 2008. március 21.
A pályázatok benyújtásának módja: zárt borítékban,
személyesen a felszámoló irodájában (1111 Budapest, Budafoki út 16., 12–15 óra között) vagy postán, ,,Pályázat”
címmel, az 1518 Budapest, Pf. 93 postafiókcímre.
Az elõvásárlásra jogosultak az elõvásárlási jogukat kizárólag a jelen pályázati eljárás során gyakorolhatják.
A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy – megfelelõ ajánlat hiányában – a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.
A gépkocsi megtekintésével, valamint további pályázati
információkkal kapcsolatban a 06 (1) 365-1745, illetve a
06 (30) 436-5289-es telefonszámokon, Terdik Tibor felszámolónál lehet érdeklõdni.

A VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (cégjegyzékszám: [01 10 044074];
székhely: 1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. 7–8.; levelezési
cím: 7601 Pécs, Pf. 378), a T & D Kereskedelmi és Szállítási Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (cégjegyzékszám: [20 09 061060]; székhely: 8991 Teskánd, Sport
u. 9/E; adószáma: [11340850-2-20]) a Zala Megyei Bíróság 1. Fpk. 20-06-020466/7. számú jogerõs végzésével kijelölt felszámolója
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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 kötettség 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 benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. február 28.) 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 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 feltételeit 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.

nyilvános pályázati felhívás
útján egyben kívánja értékesíteni az adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képezõ alábbi ingatlanokat:
– Teskánd, belterület 2/12. hrsz. alatt felvett, 270 m2
alapterületû, „kivett beépítetlen terület” jelölésû ingatlan,
– Teskánd, belterület 2/13. hrsz. alatt felvett, 343 m2
alapterületû, „kivett beépítetlen terület” jelölésû ingatlan,
– Teskánd, belterület 2/14. hrsz. alatt felvett, 687 m2
alapterületû, „kivett beépítetlen terület” jelölésû ingatlan.
Az ingatlanok együttes irányára: 2 340 000 Ft + áfa (kettõmillió-háromszáznegyvenezer forint plusz áfa).
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a VECTIGALIS ZRt.,
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 13. szám alatti fióktelepére, illetve 8901 Zalaegerszeg, Pf. 235 címekre kér
„T & D Kft. f. a. VÉTELI AJÁNLAT” megjelöléssel, zárt
borítékban, személyesen vagy postai úton eljuttatni.
A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elismervényt állít ki.

A NOVUM Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft. (Cg.: [01 09 268312]; 1068 Budapest,
Benczúr u. 8. I. 5.) mint az EWW Faipari Kft. „f. a.”
(Cg.: [01 09 674248]; székhelye: 1107 Budapest, Fertõ
u. 1/A; adószáma: [12397312-2-42]) kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti az EWW Faipari Kft. „f. a.”-nak az
Ajtó-Európa Kft.-ben levõ 98,3% tulajdoni részesedését
– irányár: 2 500 000 forint.
A meghirdetett vagyoncsoport esetén a bánatpénz mértéke az irányár 10%-a.
A vételárat a szerzõdéskötéstõl számított 5 naptári napon belül, átutalással kell megfizetni. A beszámítást a
csõdtörvény kizárja.
A csõdtörvény 49/C. §-ában meghatározott elõvásárlási
jogosultak elõvásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják.
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A pályázati eljárás részletes feltételeit megállapító, valamint a meghirdetett vagyoncsoportot bemutató feltételfüzet a NOVUM Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft. felszámoló irodájában (1068 Budapest, Benczúr u. 8. I. 5.) munkanapokon 9–12 óra között
megtekinthetõ, illetve megvásárolható.
A pályázati ajánlatok érvényességének feltétele a bánatpénz elõzetes megfizetése az EWW Faipari Kft. „f. a.”
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkeztnél vezetett
73600149-11112480 számú bankszámlájára. (A közlemény rovatban feltétlenül fel kell tüntetni: „EWW Faipari
Kft. f. a. bánatpénz”.) A bánatpénz akkor tekinthetõ megfizetettnek, ha azt az itt megadott bankszámlaszámon az
ajánlattételi határidõ elõtt 24 órával jóváírták. A bánatpénz
elõzetes megfizetését a pályázat benyújtásakor igazolni
kell.
Az elõre megfizetett bánatpénz a nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra kerül, míg a többi pályázónak
a pályázatok értékelését követõ 8 munkanapon belül
visszautalásra kerül. A bánatpénz a pályázók javára nem
kamatozik.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó fõbb adatait,
30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányát. Magánszemély pályázó esetén a pályázatot teljes bizonyító erejû magán- vagy
közokiratba kell foglalni.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlott vételárat forintban, és nyilatkozatot arról, hogy az áfa e fölött értendõ,
valamint a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati
feltételfüzetben foglaltakat és a pályázati feltételfüzetben
szereplõ adásvételi szerzõdéstervezetet elfogadja, az adásvételi szerzõdést a felszámoló felhívására 5 napon belül
megköti. A pályázati ajánlatokban 60 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni.
A pályázati ajánlatokat magyar nyelven, egy példányban, a pályázóra való utalás nélküli, zárt borítékban,
„EWW Faipari Kft. f. a. – pályázat” jeligével ellátva,
dr. Walkshöfer Katalin budapesti közjegyzõ irodájában
(Budapest VI. kerület, Bajcsy-Zsilinszky út 65. II. 3.)
– személyesen, vagy kézbesítõ útján –
2008. március 21-én 8 óra 30 perctõl 9 óráig
lehet benyújtani. A pályázati ajánlatok átvételérõl a pályázó kérésére átvételi elismervényt kap.
A pályázati ajánlatokat a benyújtásuk helyszínén, 9 órakor, közjegyzõ jelenlétében bontja fel a felszámoló. A pályázati ajánlatokról közjegyzõi okirat készül. A pályázatbontáson azok a pályázók, akik a bánatpénzeket megfizették, és ajánlatukat határidõben nyújtották be, részt vehetnek.
A pályázatok értékelésére (eredményhirdetésre) 2008.
április 1-jén 10 órakor kerül sor a felszámoló székhelyén
(Budapest VI., Benczúr u. 8. I. 5.). A felszámoló minden
pályázót írásban értesít, egyben a nyertes pályázót/pályá-
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zókat értesíti az adásvételi szerzõdés megkötésének idõpontjáról.
Amennyiben a benyújtott legmagasabb ajánlati árat követõ ajánlati ár (ajánlati árak) a legmagasabb ajánlati ár
90%-át eléri (elérik), a felszámoló a pályázók között
– közjegyzõ jelenlétében – nyilvános ártárgyalást tart. Az
ártárgyalásra a felszámoló azokat az ajánlattevõket hívja
meg, akiknek az adott vagyoncsoportra benyújtott ajánlati
ára a legmagasabb ajánlati ár 90%-át elérte.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, és új
pályázatot írhat ki.
További felvilágosítással Tankó Ilona felszámolóbiztos
(telefon: 321-8201) és Lampért Csaba (telefon: 321-8201)
készséggel áll rendelkezésre.

A MAROSHOLDING Tanácsadó Kft. (Cg.:
[01 09 870092]; 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7.) mint a
Kábeldobgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû
Társaság „f. a.” (cégjegyzékszáma: [06 09 004507]; 6728
Szeged, Budapesti út 8.) felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a felszámolás alatt álló szervezet befektetett pénzügyi eszközét.
DÉLÉP IPARIPARK Kft. üzletrész.
Irányár: 1 800 000 Ft.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– 200 000 Ft bánatpénz megfizetése a MAROSHOLDING Kft. 10201006-50185078 számú elkülönített számlájára, a közlemény rovatban Kábeldobgyártó Kft. „f. a.”
Bánatpénz feltüntetésével.
– A bánatpénz a vételárba beszámításra, eredménytelen
pályázat esetén 8 napon belül visszautalásra került.
– A pályázatnak legkésõbb (az ajánlott vételár és fizetési mód megjelölésével) jelen hirdetmény Cégközlönyben
való közzétételétõl (2008. február 28.) számított 15. napig
1 példányban kell beérkezni, illetve a 15. napon 12 óráig
lehet leadni a MAROSHOLDING Kft., 6720 Szeged,
Deák F. u. 4. fszt. 1. sz. alatti címére.
– Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a borítékon kérjük feltüntetni: Kábeldobgyártó Kft. „f. a.” PÁLYÁZAT.
– Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult
tisztségviselõ aláírási címpéldányát, a megajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy
az ajánlattevõ 90 napos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár
fedezetének igazolását.
– Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz
megfizetését.
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– A pályázat bontására közjegyzõ jelenlétében, a pályázati leadási határidõ lejárta után 30 napon belül kerül sor.
– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 30 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.
– Az elõvásárlási jog gyakorlására jogosultak jogosultságukat – a jogosultság igazolásával együtt – az ajánlat benyújtásának idõpontjáig jelenthetik be a felszámolónál.
A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése alapján a felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek
nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelõ,
azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb
10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, a felszámoló pályázók
között nyilvános ártárgyalást tart. Ennek helyérõl és idejérõl, szabályairól írásban értesíti az ajánlattevõket.
A Cstv. 49. § (4) bekezdésében foglaltak alapján tulajdonjogot vagy más vagyoni értékû jogot szerzõ fél a
nyilvános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással
nem élhet.
A felszámoló a hatályos 1991. évi IL. törvény 49/C. §
(2) bekezdés alapján felhívja az esetleges érdekelteket elõ-
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vásárlási joguk gyakorlására, és kéri, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ munkanapokon 9–12 óra között Szabó Tibortól a 06
(62) 484-690-es telefonszámon.

Bélyegzõ érvénytelenítése
A BH Magyarország Kft. alábbi szövegû cégbélyegzõjét eltulajdonították. Használata 2008. január 25-tõl
érvénytelen.
A bélyegzõ lenyomata:

BH Magyarország Kft.
9494 Sopron, Fõ u. 107.
Adósz.: 13681036-2-08

2008. I. félévében kínai turistacsoportok ADS-rendszerû beutaztatására jogosult magyar utazási irodák listája
A Turisztikai Értesítõ 2007. novemberi számában, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium honlapján közzétett felhívásnak megfelelõen
összeállításra, és 2007. december 15-én pekingi nagykövetségünkön keresztül a Kínai Turisztikai Hatósághoz továbbításra került az ADS-rendszerben (jóváhagyott célországi státus) történõ utaztatásra jogosult magyarországi utazási irodák listája.
Az Európai Közösség és a Kínai Népköztársaság Turisztikai Hatósága között 2004. február 12-én kötött, a kínai turistacsoportok beutazását szabályozó
ADS-szándéknyilatkozat értelmében a lista félévente, így legközelebb 2008 júniusában kerül frissítésre. Az utazási irodai lista kínai fél részére történõ átadásával a
korábbi, 2007 júniusában átadott lista hatályát veszti, és csak a fenti felhívás alapján regisztrált vállalkozások jogosultak kínai turistacsoportok ADS-rendszerben
történõ beutaztatására.
A 2008 elsõ félévében ADS-utaztatásra jogosult utazási irodák listája az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkárságának
honlapjáról (www.mth.gov.hu) is letölthetõ.

Nyilvántartási
szám

Utazási iroda neve

Kapcsolattartó személy

1125 Budapest

Telefon

00 36 1 214 6262

Fax

00 36 1 214 6260

E-mail

info@aktivtours.hu
modli@aktivtours.hu

RO1964/2000

Asia Tours Kft.

Zhan Yifan (Ms)

Kõbányai út 35.

1087 Budapest

00 36 1 323 1391

00 36 1 323 1392

asiatours2@t-online.hu

R 1959/1999

Atlasz World Travel

Dr. Bottyán Éva

Ferenciek tere 2.

1053 Budapest

00 36 1 473 2690

00 36 1 473 2696

atlasz@atlasztravel.hu

U-000577

Bono Travel Centre

Szabó Lilla

Nádor u. 8.

1051 Budapest

00 36 1 235 8015

00 36 1 235 8011

info@bonoutazas.hu
szabo.lilla@suk.hu

R-0132/92/2000

Central European Tours Kft.

Lassú Lilla

Budai Nagy Antal utca 4.

1137 Budapest

00 36 1 329 2066

00 36 1 320 5437

cet@cet.hu

R01168/1995/1999

Charlyn Utazási Iroda

Dr. Grundtnerné
T. Sarolta

Petõfi Sándor u.12.

1052 Budapest

00 36 1 318 3495

00 36 1 318 7424

travel@charlyn.hu

R-01009/1994/1997

CIAO 2000 Kft.

Porcsalmi Zsolt

Vologda u. 4.

3525 Miskolc

00 36 46 412 141

00 36 46 505 269

info@oknet.hu

01-09-689540

Destination Utazási Iroda

Hella Michaela

Október 6. utca 21.

1051 Budapest

00 36 1 473 16 82

00 36 1 269 49 67

destination@destinationkft.hu

U-000458

East- Europe Express Travel Service Utazási Iroda Kft.

Lázár Judit
Jessica Li

Ráday u. 15. I/14

1092 Budapest

00 36 1 201 9416

00 36 1 201 9418

eets@eets.hu
judit@eets.hu

U-000384

Eurohand Incoming

Papp Gabriella

Szalay u. 2.

1055 Budapest

00 36 1 311 1266

00 36 1 331 0662

gabriella.papp@eurohand.hu

U-000511

Europax Tour Kft

Mark Xu

Stáhly u. 4.

1085 Budapest

00 36 1 267 0909

00 36 1 267 0909

europaxtour@gmail.com

U-000431

Europe China World

Bao Luzi

Nefelejcs u. 45.

1078 Budapest

00 36 1 321 1280
00 36 1 413 0162

00 36 1 322 4201

ecwtours@enternet.hu

U 000280/2002

Express Travel

Havasi Péter

Semmelweis u. 4.

1052 Budapest

00 36 1 327 7093

00 36 1 266 6191

havasip@express-travel.hu

R-0377/92/2001

Focus Travel Ltd.

Széles József

Bimbó út 32/A

1022 Budapest

00 36 1 438 3040

00 36 1 438 3045

jozsef.szeles@focustravel.com

R-0957

Franko Tourist

Oláh Franciska

Belváros tér 4/3.

3200 Gyöngyös

00 36 37 500 470

00 36 37 500 471

franko@frankotourist.axelero.net

R-1812/98

Gasu International Kft.

Gao Minlan

Szentmihályi út 171.

1152 Budapest

00 36 1 414 1147

00 36 1 414 1149

gasu@gasu.t-online.hu

Xu Lin Rong

Egressy út 23–25.

1149 Budapest

00 36 1 222 0528

00 36 1 363 0787

gasu@gasu.t-online.hu

Hubert Gabriella

Száraz u. 20.

1104 Budapest

00 36 1 267 9070

00 36 1 267 9075

beut1@globecenter.hu
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Aktiv Tours Kft.

Globe Center Travel Agency

Virányos u. 10/A

Város

R00209/1992/1999

R 00297/1992/1999

Módli Ilona

Utca
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Utazási iroda neve

Kapcsolattartó személy

Utca

Város

Telefon

Fax

E-mail

IBUSZ

Szarvas Zsuzsa

Ferenciek tere 10.

1053 Budapest

00 36 1 485 2769

00 36 1 317 9997

U-000300

Imperial Roads Utazási Iroda

Lázár Tibor

Kõmûves u. 27.

2030 Érd

00 36 30 977 1417

00 36 23 394 664

szarvas.zsuzsa@ibusz.hu
info@imperialroads.hu

R-00458/1992/1999

Kompas Touristik International Kft.

Gregor Povalej

Rákóczi út 14.

1072 Budapest

00 36 1 411 2950

00 36 1 411 1718

gregor.povalej@kompas.hu

U 000444

Kuoni Incoming Services Kft.

Musatics Éva

Bajcsy-Zsilinszky u. 12.

1051 Budapest

00 36 1 235 8021

00 36 1 266 0046

eva.musatics@hu.kuoni.com

U-000397

Liberty International Budapest Utazási Iroda Kft.

Gazsó Zsuzsanna

Vas u. 5.

1088 Budapest

00 36 1 486 2470

00 36 1 235 0255

liberty@liberty-international.hu
gazso@liberty-international.hu

U-000765

Limea Travel Utazási Iroda

Xu Hui Li

Wesselényi u. 28.

1077 Budapest

00 36 1 413 1387

00 36 1 413 1388

limea@limea.t-online.hu

R-0500/1993

Locomotiv Travel Kft.

Dr. Dégen István

Dohány utca 12.

1074 Budapest

00 36 1 266 1500

00 36 1 266 2079

locomotiv@locomotiv.hu

RO1616/1997/1999

Masino Impex Co. Kft. CM Travel Service

Gulyás Anett
Zhang Guo Zhi

Ernõ u. 30–34.

1096 Budapest

00 36 1 321 6309
00 36 1 321 6398

00 36 1 343 4390

cm-anett@mail.tvnet.hu

U/000110

Mellow Mood Travel Agency

Katalin Fazekas

Molnár u. 3.

1056 Budapest

00 36 1 411 2390

00 36 1 266 3725

travel@reservation.hu
travel@mellowmood.hu

U-000808

Metinda Travel Kft.

Czibulka Zoltán

Fillér u. 16.

1024 Budapest

00 36 1 789 3807

00 36 1 789 6855

metinda@chello.hu

U-000120

Miki Travel Idegenforgalmi Kft.

Hóka Péter

Deák Ferenc utca 10.

1052 Budapest

00 36 1 486 2550

00 36 1 486 2558

operation@mikitravel.hu

R-1809

Mondial Utazási Kft.

Vassilis Paskos

Pesti Barnabás u. 4.

1052 Budapest

00 36 1 269 3322

00 36 1 269 4039

mondial@mondial.hu

U-000691

Nairi Travel Utazási Szolgáltató Kft.

Badaljan Szilvia Anna

Dohány utca 80.

1074 Budapest

00 36 1 413 0054

00 36 1 413 00 55

nairitravel@gmail.com

R-00801/1999/1999

NUR Neckermann Utazás Kft.

Dr. Békefi Veronika

Dayka Gábor u. 5.

1118 Budapest

00 36 1 309 5920

00 36 1 319 6696

nur@neckermann.hu

U-000103/201

O. K. Travel

Király Éva

Bakáts tér 2.

1092 Budapest

00 36 1 456 0610

00 36 1 456 0612

info@oktravel.eu

R-0115/92/2001

OTP Travel Ltd.

Balatoni Anna

Nádor utca 21.

1051 Budapest

00 36 1 354 7325

00 36 1 354 7330

incoming@otptravel.hu

R-0781/93/99

Pannonia Tourist Service Kft.

Juhász Judit

Rákóczi út 9.

1088 Budapest

00 36 1 338 4258
00 36 1 266 8281

00 36 1 338 4258

judit.juhasz@pts.hu
pannonia.tourist.service@pts.hu

R-0563/93

Pegatur Budapest Kft.

Meszlényi Júlia

Magyar u. 22.

1053 Budapest

00 36 1 266 2930

00 36 1 266 2933

j.meszlenyi@pegasus.co.hu

U-000520

PlanetHungary Utazásszervezõ Kft.

Révész Erik

Teréz krt. 3.

1067 Budapest

00 36 1 321 4052

00 36 1 321 4052

info@planethungary.com

U-000584

P&W Kereskedelmi Kft.

Erdõdy Tong (Ms)

Budafoki út 111.

1117 Budapest

00 36 1 219 5323

00 36 1 215 6156

nico@pandw.hu

U 000 787

Quaestor Utazásszervezõ Kft.

Nyilasi Gyöngyi

Váci út 30.

1132 Budapest

00 36 1 299 9922

00 36 1 299 9990

gyongyi.nyilasi@quaestor.hu

U-000049

ShiDai 168 Kft.

Jin Jun (Mr)

Kakukk u. 13/B

1121 Budapest

00 36 1 210 5405

00 36 1 323 0344

shidai@t-online.hu

R-00972

Start Tourist 94

Pócsik Attila

Hercegprímás u. 11.

1051 Budapest

00 36 1 317 3600

00 36 1 317 3904

startturist@startturist.hu

U-000390

Tensi Kft.

Vértessy Zsuzsa

Komjádi Béla u. 1.

1023 Budapest

00 36 1 999 1417

00 36 1 345 1544

vertessy@tensi.hu

R-00313/1992/1997

TI & MI Tours Travel Co. Ltd.

Nagy Katalin

Százados út 15–17/D

1087 Budapest

00 36 1 313 9484

00 36 1 210 2876

info@timitours.com

R-00268/1992/1999

Tour East Tour

Drégely Ágnes

Király u. 51.

1077 Budapest

00 36 1 343 4851

00 36 1 343 4852

info@tet.axelero.net

R-1131/95/1999

Tours For You Travel Agency Ltd.

Mayerhofer Mária

Bokor u. 12.

1067 Budapest

00 36 1 250 81 32

00 36 1 367 6695

toursforyou@starkingnet.hu

U-000163

Welcome to Hungaria Kft.

Molnár György

Öntöde u. 2.

2051 Biatorbágy

00 36 23 532 356

00 36 23 532 359

welcome@wth.hu

U-000220

YES Travel Kft.

Szöllõsi Anita

Révay u. 10.

1065 Budapest

00 36 1 373 0333

00 36 1 373 0333

yes@yestravel.hu
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2008. január 1. és 2008. január 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
nyilvántartásába bejegyzett
utazási irodák és ügynökségek
Glarus Tours Utazási Iroda
7815 Harkány, Petõfi Sándor u. 6.
Tel.: (72) 580-137
Fax: (72) 580-138
U-000887
Glarus Kft.
Bejegyzés: 2008. 01. 15.
Kobe Éva Kft. Utazási Iroda
1165 Budapest, Imre u. 2.
Tel.: 630-0987
Fax: 630-0987
U-000891
Kobe Éva Kft.
Bejegyzés: 2008. 01. 24.
MARITIM Hajóutak Utazási Iroda
1036 Budapest, Bécsi út 34–36. I. em.
Tel.: 301-0150
Fax: 301-0118
U-000886
MARITIM Express Utazási és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2008. 01. 07.
Mill-Air utazási iroda
5000 Szolnok, Szapáry út 23.
Tel.: (56) 513-686
Fax: (56) 344-187
U-000885
Mill-Air Utazási Iroda Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2008. 01. 03.
Muránia Gyöngye Utazási Iroda
8960 Lenti, Templom tér 2. (186/1/A. hrsz.)
Tel.: (92) 351-524
Fax: (92) 351-524
U-000892
MURÁNIA GYÖNGYE Utazásszervezõ
és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2008. 01. 30.
Natur Air Balaton Utazási Iroda
8360 Keszthely, Georgikon u. 23.
Tel.: (83) 315-368
Fax: (83) 315-368
U-000889
NATUR AIR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2008. 01. 21.

1449

Négy Évszak Tours Utazási Iroda
6500 Baja, Deák Ferenc u. 9.
Tel.: (79) 325-552
Fax: (79) 325-552
U-000890
Négy Évszak Tours Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2008 01. 21.
SAPIENS TRAVEL Utazási Iroda
1096 Budapest, Telepy u. 29.
Tel.: 212-7284
Fax: 457-0573
U-000888
SAPIENS TRAVEL Kft.
Bejegyzés: 2008. 01. 21.

2008. január 1. és 2008. január 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
nyilvántartásából saját kérésre törölt
utazási irodák és ügynökségek
HUNGAROLINE Utazási Ügynökség
1114 Budapest, Bartók Béla út 21.
Tel.: 209-4737
Fax: 386-2132
R-01075/1994/1999.
HUNGAROLINE Utazásközvetítõ és Szolgáltató Bt.
Törlés: 2008. 01. 09.
Pannon – Urlaub Utazási Iroda
7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 030/12.
Tel.: 205-3741
Fax: 205-3742
U-000734
Pannon – Urlaub Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Törlés: 2008. 01. 07.
T.I.P. TOURS Utazási Iroda
8360 Keszthely, Szalasztó u. 9.
Tel.: 83/510-663
Fax: 83/510-664
U-000810
T.I.P. GROUP Szállítási, Szállítmányozási
és Idegenforgalmi Kft.
Törlés: 2008. 01. 31.
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T-Produkció Kft. SÍVA Utazási Irodája
4400 Nyíregyháza, Pazonyi u. 36. (P-10. jelû üzlet)
Tel.: (42) 504-527
Fax: (42) 504-528
U-000631
T-Produkció 2004 Mûvészeti és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2008. 01. 22.

VOLÁNBUSZ Utazási Iroda
1091 Budapest, Üllõi út 131.
Tel.: 219-8071
Fax: 219-8071
R-0590
Volánbusz Közlekedési Zrt.
Törlés: 2008. 01. 22.

WOLF BUDAPEST Utazási Iroda
1118 Budapest, Breznó köz 5.
Tel.: 319-8860
Fax: 319-8858
R-00054
WOLF BUDAPEST Nemzetközi Idegenforgalmi Kft.
Törlés: 2008. 01. 24.

2008. január 1. és 2008. január 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
nyilvántartásából nem jogerõs, de fellebbezésre
tekintet nélküli végrehajtást elrendelõ
hivatalból történt törlések

France Service Utazási Iroda
1061 Budapest, Andrássy u. 10.
Tel.: 269-0241
Fax: 216-3900
U-000567
France Service Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 12. 12.
Törlés oka: jogszabálysértés
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2008. január 1. és 2008. január 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
nyilvántartásába változás bejegyzése
névváltoztatás miatt
C & T Hungary Utazási Iroda
6722 Szeged, Dáni u. 7.
Tel.: (62) 481-562
Fax: (62) 481-562
U-000045
C & T Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Elõzõ név: C & T Hungary Szeged Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 01. 07.
Fenstherm Tours Utazási Iroda
1095 Budapest, Mester u. 24.
Tel.: 216-4815
Fax: 216-4815
U-000770
Fenstherm Nyílászáró Gyártó és Kereskedelmi Kft.
Elõzõ név: Fenstherm-Criatia Tours Utazási Iroda
Változásbejegyzés: 2008. 01. 04.
MALÉV ÜGYFÉLSZOLGÁLATI CENTRUM
1132 Budapest, Váci út 20–26.
Tel.: 235-3222
Fax: 235-3131
R-01811.
Malév Magyar Légiközlekedési Zrt.
Elõzõ név: MALÉV Utazási Ügynökség
Változásbejegyzés: 2008. 01. 31.
MISTRAL-HUNGÁRIA Kft. Utazási Iroda
2182 Domony-Domonyvölgy, Szalonka u. (4070/1. hrsz.)
Tel.: (23) 430-557
Fax: (23) 430-557
R-00840/1993/1999.
MISTRAL-HUNGÁRIA Vadászatszervezõ és Külkereskedelmi Kft.
Elõzõ név: MISTRAL-HUNGÁRIA Vadászatszervezõ
Iroda
Változásbejegyzés: 2008. 01. 03.
Passport Utazási Iroda
1052 Budapest, Aranykéz u. 4–6.
Tel.: 317-9268
Fax: 317-9268
R-0167/92/2001.
Passport Utazási Iroda Kft.
Elõzõ név: AUSTROPA Utazási Iroda
„Austropa Verkehrsbüro International”
Utazási és Kereskedelmi Kft.
Változásbejegyzés: 2007. 12. 27.
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PEGAZUS-SPORT Tours Utazási Iroda
1053 Budapest, Ferenciek tere 5.
Tel.: 317-1644
Fax: 267-0171
R-00329/1992/2002.
PEGAZUS-SPORT-TOURS Idegenforgalmi és Kereskedelmi Kft.
Elõzõ név: PEGAZUS-TOURS Utazási Iroda
PEGAZUS-TOURS Idegenforgalmi
és Kereskedelmi Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 01. 16.
Rekreál Utazási Iroda
1094 Budapest, Tompa u. 13.
Tel.: 348-1034
Fax: 282-4233
U-000262
Rekreál Sport Tours Sport és Utazásszervezõ Kft.
Elõzõ név: R-Kreál Sport Tours Utazási Iroda
R-Kreál Sport Tours Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 01. 22.

2008. január 1. és 2008. január 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
nyilvántartásába változás bejegyzése
a tevékenységi kör vagyoni biztosítékhoz kötött
tevékenységgel történõ bõvülése miatt
ASPEN TRAVEL Utazási Iroda
1126 Budapest, Dolgos u. 2/H. 4. ép. fszt. 186.
Tel.: 224-7460
Fax: 224-7461
U-000806
ASPEN TRAVEL Idegenforgalmi Szolgáltató Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 01. 10. (belföld)
Blue Travel Ciprusi Specialisták Utazási Iroda
1075 Budapest, Károly krt. 23.
Tel.: 373-0707
Fax: 373-0710
U-000314
Blue Travel Ciprusi Specialisták Utazási Iroda Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 01. 23. (charterjárat igénybevételével való bõvítés)
Excursor Utazási Iroda
1039 Budapest, Himzõ u. 1.
Tel.: 243-3104
Fax: 243-3104
U-000386
Excursor Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 01. 14. (kiutaztatás)
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Exotic Travel Utazási Iroda
1023 Budapest, Harcsa u. 2.
Tel.: 336-3000
Fax: 336-3001
R-01518/1997/1999.
Exotic Travel Nemzetközi Idegenforgalmi Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 01. 11. (belföld)
First Travel Utazási Iroda
1065 Budapest, Nagymezõ u. 37–39.
Tel.: 302-3837
Fax: 269-2045
U-000130
First Travel Utazási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 01. 11. (belföld)
Fly & Bus Utazási Iroda
1113 Budapest, Bocskai út 77–79.
Tel.: 209-2159
Fax: 209-2159
R-000540
„Fly & Bus” Hungary Utazásszervezõ Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 01. 15. (kiutaztatás és belföld)
Hungaro-Helios Travel Utazási Iroda
5600 Békéscsaba, Földvári út 20.
Tel.: (66) 447-050
Fax: (66) 447-050
R-00982/1994/2000.
Hungaro-Helios Travel Idegenforgalmi, Kereskedelmi
és Szolgáltató Bt.
Változásbejegyzés: 2008. 01. 17. (belföld)
Ko-Ho Tours Utazási Iroda
2400 Dunaújváros, Károlyi Mihály sor 9.
Tel.: (25) 522-600
Fax: (25) 522-601
R-01570.
Boszporusz-Helena Idegenforgalmi Bt.
Változásbejegyzés: 2008. 01. 21. (belföldi)
Kultúra Budapest Travel Utazási Iroda
1024 Budapest, Fényes Elek u. 3.
Tel.: 336-0789
Fax: 315-2102
U-000531
Kultúra Budapest Kulturális és Idegenforgalmi Bt.
Változásbejegyzés: 2008. 01. 07. (kiutaztatás)
NUR-ZALA NECKERMANN Utazási Partneriroda
8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1.
Tel.: (92) 510-178
Fax: (92) 510-179
U-000788
Nur-Zala Utazásközvetítõ Bt.
Változásbejegyzés: 2008. 01. 15. (kiutaztatás és belföld)
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OPÁL TRAVEL Utazási Iroda
1126 Budapest, Dolgos u. 2. G. ép. 3. lépcsõház fszt. 180.
Tel.: 487-0102
Fax: 487-0103
U-000581
OPÁL TRAVEL Utazásszervezõ és Szolgáltató Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 01. 31. (belföldi)

2008. január 1. és 2008. január 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
nyilvántartásába változás bejegyzése
a tevékenységi kör vagyonibiztosíték-köteles
tevékenységi körre történõ szûkítése miatt
MOZAIK TOURS Utazási Iroda
1068 Budapest, Király u. 80.
Tel.: 343-5170
Fax: 343-5170
R-01840.
SZTRIM Kereskedelmi és Idegenforgalmi Bt.
Változásbejegyzés: 2008. 01. 11. (belföld)

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
hivatalos nyilvántartásában lévõ
TIME SHARE tevékenységet folytató cégeket érintõ
határozatok
2008. január 1. és 2008. január 31. között
Hatósági nyilvántartásba vétel:
80. Pannon Werde Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft.
székhelye: 8749 Zalakaros, Zrínyi u. 8.
cégjegyzékszáma: Cg. 20-09-064341
adószáma: 11916095
határozat száma: X-000029/2008.
határozat kelte: 2008. január 10.
Az Értékesítõ jelen határozat alapján a
Hotel Vital**** 8749 Zalakaros, Üdülõ sor 6/B szám
alatti ingatlan (hrsz.: 276/1.) szállodai szobáinak és apartmanjainak
idõben megosztott használati jogának értékesítésére irányuló tevékenységet folytathat.

2008/10. szám

Hatósági nyilvántartásban történõ módosítás:
43. Há Cé Há Ingatlanforgalmazó és Marketing Szolgáltató Kft.
székhelye: 3000 Hatvan, Horváth Mihály u. 14.
bejegyzés alatt álló székhelye: 8230 Balatonfüred, Táncsics Mihály u.18.
cégjegyzék száma: Cg.10-09-025864
adószáma: 13220473-2-10
határozat száma: X-000051/2005.
módosított határozat kelte: 2007. augusztus 23.
A 2008. január 29-én kelt határozattal az Értékesítõnél
bekövetkezett változások átvezetése a hatósági nyilvántartásban. A változások eredményeként az Értékesítõ cégneve, székhelye és cégjegyzékszáma a következõk szerint
módosult:
Értékesítõ neve: HOLIDAY CLUB FÜRED Ingatlanforgalmazó és Marketing Szolgáltató Kft.
Értékesítõ székhelye: 8230 Balatonfüred, Táncsics Mihály utca 18.
Értékesítõ cégjegyzékszáma: Cg. 19-09-509678
A jogosult a
1. Holiday Club Hévíz, 8380 Hévíz, Vajda Ákos u. 3. sz.
alatti apartmanszálló (37 db apartman)
2. Holiday Club Hévíz 2., 8380 Hévíz, Attila út 15. sz.
apartmanszálló (12 db apartman)
3. Club Hotel am Kreischberg, St. Lorenz A-8861 Sankt
Georgan ob Murau Kreischberg str.5. I–II. ütem (48 apartman)
4. Club Hotel am Kreischberg St. Lorenzen A-8861
Sankt Georgan ob Maru Kreischberg str. 5. III. ütem
(39 apartman)
5. Waterman Holiday Club HR-21400 Supetar, Put Vela
luke 4. Brac sziget (105 apartman)
6. Holiday Club Füred, 8230 Balatonfüred, Táncsics
Mihály u. 18. (26 apartman)
idõben megosztott használati jogának értékesítését végezheti.
73. Club Hotel Marketing Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
székhelye: 2049 Diósd, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.
cégjegyzékszáma: Cg.13-09-104248
adószáma: 13539908-2-13
határozat száma: X-000082/2007.
módosított határozat kelte: 2007. október 11.
Módosított határozat kelte: 2008. január 23.
A jogosult az
Anna Grand Hotel Wein & Vital 8230 Balatonfüred,
Gyógy tér 1. (hrsz.: 164/1.) szállodai szobák
idõben megosztott használati jogának értékesítését folytathatja.
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45. EURO THERMAL 2000 Ingatlanforgalmazó, Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 1132 Budapest, Borbély utca 5–7.
Fióktelepei: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdõ tér 6.
Cégjegyzék száma: Cg.01-09-867016
Adószáma: 12462551-2-41
Határozat kelte: 2005. július 18.
Nyilvántartási száma: X-000053/2005

1453

Székhelyváltozás kelte: 2005. november 19.
Módosított határozat kelte: 2008. január 21.
a 8749 Zalakaros, Gyógyfürdõ tér 6. szám alatt lévõ 150/2.
hrsz. alatt nyilvántartott MEN DAN Apartmanházban lévõ
apartmanok
idõben megosztott használati jogának értékesítését végezheti.
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KÖNYVISMERTETÕ
Dr. Holló András és dr. Balogh Zsolt 1994-ben határozták el elõször, hogy az Alkotmány tételeihez rendelten közreadják az alkotmánybírósági gyakorlat – fõként elvi tételeket tartalmazó – vázlatát:

Az értelmezett Alkotmány
címû könyvet. Az ötéves ítélkezési gyakorlat összefoglalásáról megjelent kötet pozitív szakmai visszhangja
bátorította a szerkesztõket, hogy újabb öt év elteltével megjelentették a második kötetet. Ezt a munkát sokan forgatták mindazok, akiknek az alkotmányjogi ismeretek folyamatos frissítése megkerülhetetlen, de
azok is, akik csupán érdeklõdtek az Alkotmánybíróság tevékenységérõl, jogfejlesztõ ítélkezésérõl.
Ismét eltelt öt év. A szerkesztõk úgy döntöttek, hogy – immár hagyományként – elkészítik a tizenöt éves
gyakorlat összefoglalását. E harmadik kötet megfelelõ kiindulópontot jelent annak megismerésében, hogy
az Alkotmány egyes rendelkezései miként hatályosultak a gyakorlatban, az Alkotmány szabályaiból milyen
elvi következtetések adódnak az államszervezet, a jogrendszer mûködését illetõen. A tizenöt éves gyakorlat összefoglalása pedig ebben szilárd hátteret jelent.
Ajánljuk e könyvet a jogalkotás szakembereinek, a jogalkalmazóknak, elsõsorban a bíráknak, ügyészeknek, az önkormányzatoknál dolgozó jogászoknak, ügyvédeknek, valamint az egyetemi oktatóknak és hallgatóknak egyaránt. A jelölt szakmai kör mindennapi munkáját elõsegítõ könyv olyan „kivonat”, amely az alkotmánybírósági gyakorlat ismertetésén keresztül – a szerkesztõk reményei szerint – az alkotmányos jogállam mûködéséhez elengedhetetlen értékrenddel is megismertet.
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 Az értelmezett Alkotmány címû kiadványt (ára: 8832 Ft áfával) ..................... példányban,
és kérjük 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
átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………
………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD
Tartalom
Online adatbázis és napi adatfrissítési szolgáltatás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve a
már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait,
a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szerzõdéseket,
tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek és adatbázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határozatai,
a Határozatok Tára, továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ és a
Versenybírósági Határozatok.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi számára a jogszabályok naponta aktualizált online adatbázisa ingyenesen érhetõ
el, továbbá lehetõség van a havonta megküldött DVD-adatbázis napi rendszerességû aktualizálására, internetrõl letöltött adatcsomag segítségével. E két szolgáltatás segítségével a jogszabály-változások folyamatosan nyomon követhetõk.
Sokoldalúság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását többféle keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazodást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok,
bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak
interaktív ábrázolása is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabályban hivatkozás található uniós jogszabályra, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segítõje, újdonság- és
változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratmintatárunkat folyamatosan
frissítjük és bõvítjük. Ûrlapkitöltõ programunk a gazdasági társaságok alapításával, mûködésével kapcsolatos formanyomtatványok kitöltésére és tárolására alkalmas.
(A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.)
Éves elõfizetési díjak
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

97 200 Ft + áfa
171 600 Ft + áfa
216 000 Ft + áfa
351 000 Ft + áfa
459 000 Ft + áfa
780 000 Ft + áfa








MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2008. ............................... hónaptól.
A megrendelõ neve: ....................................................................................................................................................................
A megrendelõ címe: ....................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve: ..........................................................................................................................................................................
Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................
Küldési név, cím: .........................................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
kiadásában megjelenik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR
Az EU-Jogszabálytár az Európai Unió magyarra lefordított elsõdleges (alapszerzõdések, csatlakozási okmányok)
és másodlagos (az Európai Unió szervei által alkotott jogi aktusok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jogszabálytár DVD-n a dokumentumok többféle szempont (évszám, Celex-szám, kibocsátó stb.) szerint
kereshetõk. Az adatbázisból megismerhetõk a joganyagok jellemzõi (megjelenés adatai, kibocsátó, hatályosság,
egyéb lényeges megjegyzések stb.), valamint közvetlenül elérhetõk azok kapcsolatai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Európai Unió jogában kevésbé jártas felhasználók számára lényeges információkkal szolgálnak az EU
Asszisztens menüpontban található ismertetõk.
Az EU Extra menüpont tartalmazza a magyar csatlakozási okmányt, valamint egyéb kiemelkedõen fontos európai
vonatkozású dokumentumokat.
Az EU-Jogszabálytár felhasználóbarát kialakítása és könnyen kezelhetõ funkciói hasznos és gyors segítséget
nyújtanak mind az EU-jogban már jártas, mind az azzal most ismerkedõ felhasználók számára.
A EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR között is mûködik az átjárhatóság, vagyis ha az
EU-Jogszabálytárban magyar jogszabályra van hivatkozás, akkor azt az EU-Jogszabálytárból azonnal meg lehet
nyitni.
Az EU-Jogszabálytár elõfizetési díjából a Hivatalos Jogszabálytár elõfizetõi 50% kedvezményt kapnak.
Éves elõfizetési díjak
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

72 000 Ft + áfa
130 000 Ft + áfa
160 000 Ft + áfa
260 000 Ft + áfa
340 000 Ft + áfa
590 000 Ft + áfa








MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az EU-JOGSZABÁLYTÁR változatát ................. példányban, 2008. ............................................ hónaptól.
A megrendelõ neve: .............................................................................................................................................
A megrendelõ címe: .............................................................................................................................................
Ügyintézõ neve: ...................................................................................................................................................
Telefonszáma: ......................................................................................................................................................
Küldési név, cím: ..................................................................................................................................................
Keltezés: ………………………………………
………………………………………
cégszerû aláírás

Megrendeléssel kapcsolatban, érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon, és a 266-5095-ös
telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., faxszámon a 266-8906, illetve e-mail-en, az ugyfel@mhk.hu-ra kérjük eljuttatni.

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.
Terjesztés, telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241-es mellék.
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