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I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek
Személyi rész
SZEMÉLYÜGYI HÍREK
Az Állami Számvevõszék
személyügyi hírei
Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevõszék elnöke
dr. Csubákné Osztoics Danicát és Gombás Istvánt az
Államháztartás Központi Szintjét Ellenõrzõ Igazgatóság
számvevõjévé nevezte ki 2008. február 15-tõl.

Az Állami Számvevõszéknél fennálló
közszolgálati munkaviszonya megszûnt
Papp Juliannának, az Államháztartás Központi Szintjét
Ellenõrzõ Igazgatóság számvevõ tanácsosának, aki 2008.
február 24-én elhunyt;
Lolbert Tamásnak, az Önkormányzati és Területi Ellenõrzési Igazgatóság számvevõjének közös megegyezéssel
2008. február 29-én.

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)
a Miniszterelnöki Hivatal nevében
a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján,
figyelemmel a 10/A. § rendelkezéseire
pályázatot hirdet
a Miniszterelnöki Hivatal
Kisebbség- és Nemzetpolitikáért Felelõs
Szakállamtitkárság
Program Koordinációs fõosztályán
fõosztályvezetõ-helyettesi munkakör betöltésére
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozatlan idõre szól.
A munkavégzés helye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos
tér 2–4. III. em.
A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által
ellátandó feladatkörök:
3. számú melléklet 98. feladatkör (Nemzetközi kapcsolatok, diplomáciai feladatok feladatkör).
Ellátandó feladatok:
A fõosztályvezetõ feladatszabása és iránymutatása
szerint:
– a projekt alapító dokumentumok, akcióprogramok
részletes kidolgozása (kidolgoztatása) a jóváhagyott koncepciók alapján,
– a (projekt) teamek megszervezése, javaslattétel a fõosztályvezetõ felé a teamvezetõk kijelölésére (projektvezetõk esetén kinevezésére),
– a projektek, programok végrehajtásának, megvalósításának folyamatos ellenõrzése, a végrehajtással kapcsolatos értékelési javaslatok kidolgozása, illetve a hatáskörébe
utalt ügyek esetében az értékelés végrehajtása,
– a fõosztály éves és havi munkatervének részletes kidolgozása a fõosztályvezetõ által meghatározott feladatok,
szempontok alapján,
– a jóváhagyott tervek végrehajtásának megszervezése, koordinálása, a határidõk figyelemmel kísérése, a határidõre történõ teljesítés biztosítása,
– az osztályok és a beosztott munkatársak munkaterveinek összehangolása, a tervezési feladatok végrehajtásának biztosítása, a munkatervek végrehajtására vonatkozó
státusjelentések egyedi értékelése, és a fõosztályra vonatkozó összefoglaló havi státusjelentés tervezetének kidolgozása és elõterjesztése a fõosztályvezetõ részére,
– javaslattétel a fõosztályvezetõ felé a minõségbiztosítási felelõsök kijelölésére, a minõségbiztosítási felelõsök
munkájának szakmai irányítása,
– a titokvédelmi elõírások, rendszabályok maradéktalan érvényre juttatása a fõosztály szervezeti keretei között.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
– nemzetközi kapcsolatok feladatkör.
A munkakör betöltõjének irányítása alá tartozó személyek száma összesen: 8 fõ.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására, valamint a
juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény, valamint a Szociális szabályzat rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség (egyetem), a 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 98. pontjának
megfelelõ szakképzettség,
– C típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés lefolytatása,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– legalább egy idegen nyelv felsõfokú ismerete (angol,
orosz, francia, német),
– legalább 3 év szakmai gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– nemzetközi kapcsolatokban szerzett gyakorlat,
– munkaszervezési tapasztalat,
– további idegen nyelv ismerete,
– közigazgatásban szerzett vezetõi gyakorlat,
– titokvédelmi ismeretek.
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:
– jó szintû stratégiai gondolkodás,
– jó szintû kommunikáció,
– jó szintû együttmûködés,
– jó szintû problémamegoldás,
– jó szintû felelõsségtudat.
A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok:
– szakmai önéletrajz.
Az alkalmazás feltételeként a munkáltató felé, valamint
– a személyesen lefolytatott elsõ kompetenciavizsgálat során – a KSZK-nál eredetiben bemutatandó:
– iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást
igazoló dokumentumok,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2008. április 11. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje:
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ügyi Szolgáltató Igazgatóságának címezve (1133 Budapest, Hegedûs Gyula u. 79–81. IV. emelet 401.). Amennyiben a pályázatot postai úton küldi meg, pályázhat a
www.kozigallas.gov.hu internetes oldalon kitöltött, kinyomtatott pályázati adatlappal vagy azzal azonos adattartalommal bíró dokumentummal. A pályázat postai
úton történõ benyújtása esetén kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:
KSZK13.
A pályázat elbírálásának rendje a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központnál:
1. A KSZK az érvényes pályázatot benyújtók körében
kompetenciavizsgálatot folytat le az alábbiak szerint:
– személyes interjú (motiváció alapú),
– munkaalkalmassági teszt: verbális és numerikus képességmérõ tesztek, munkahelyi viselkedés kérdõív,
– az elõzõ pontokban foglalt vizsgálatok eredményétõl
függõen a KSZK által meghatározott körben: személyes
interjú (kompetencia alapú).
2. A KSZK kompetenciavizsgálatához kapcsolódóan a
munkáltató a személyes interjú során méri a pályázó szakmai tudását.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. április 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Miniszterelnöki Hivatal honlapja (www.meh.hu)
– 2008. március 14.
– Hivatalos Értesítõ – 2008. március 14.
A KSZK a pályázat érvénytelenségérõl és annak indokairól – a megállapítást követõ 2 munkanapon belül – tájékoztatja a pályázót. A munkáltató döntését követõ 5 munkanapon belül a KSZK írásban értesíti a pályázókat a kiválasztási eljárás eredményérõl.
Tájékoztatjuk, hogy részletes információt a munkáltatóval kapcsolatban a www.meh.hu honlapon szerezhet.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: egyetemi szintû jogász, társadalomtudományi, közgazdasági, mûszaki, természettudományi felsõoktatásban
szerzett szakképzettségû pályázók jelentkezését várjuk.

2008. március 25.
A megpályáztatott munkakörrel kapcsolatosan további
információt Spiller Krisztina nyújt a 06 (1) 441-3254-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– elektronikus úton, a pályázatot a KSZK által mûködtetett www.kozigallas.gov.hu honlapon elérhetõ pályázati
ûrlap kitöltésével, vagy
– postai úton, a pályázatot a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, Személy-

A Magyar Államkincstár Központja
pályázatot hirdet
belsõ ellenõri munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet, magyar állampolgárság,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõfokú képzettség, jogász szakképzettség, igazgatásszervezõi
végzettség, vagy egyéb egyetemi, fõiskolai végzettség és
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az alábbi szakképesítések közül legalább egy képesítés
megléte (mérlegképes könyvelõ, okleveles könyvvizsgáló, költségvetési ellenõr, okleveles pénzügyi revizor,
közigazgatási, gazdálkodás és ellenõrzési szakértõ, pénzügyi-számviteli szakellenõr, okleveles informatikai rendszerellenõr, belsõ ellenõrök nemzetközi szervezete okleveles belsõ ellenõri képesítése),
– legalább 2 éves ellenõrzési, költségvetési, pénzügyi
vagy számviteli munkakörben szerzett gyakorlat.
Ellátandó munkaköri feladatok:
– egyedi kijelölés alapján vizsgálatvezetõi feladatok
ellátása, az ellenõrzési programban foglaltak végrehajtása,
– az ellenõrzés megállapításainak tényszerû, valóságnak megfelelõ írásba foglalása és azok elegendõ és megfelelõ bizonyítékkal alátámasztása,
– a kézikönyvben rögzített dokumentációs kötelezettség teljesítése.
A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok másolatát,
– esetleges referenciamegjelölést, ajánlólevelet.
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 22-éig
a Magyar Államkincstár Humánpolitikai fõosztályára kérjük megküldeni „Belsõ ellenõr” jeligére. Postacím: Magyar Államkincstár, 1909 Budapest.
A pályázati kiírásnak megfelelõ pályázókat a munkáltató által kijelölt bizottság hallgatja meg. Az álláshely a
pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: Bernáczki
Szilvia osztályvezetõ [tel.: 06 (1) 327-3465].
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– gondoskodik a fõigazgató által tartandó tárgyalások
szakmai elõkészítésérõl,
– számon tartja a fõigazgató által véleményezésre, elõterjesztésre vagy végrehajtásra kiadott feladatokat, ellenõrzi azok végrehajtását, a kijelölt felelõsöktõl tájékoztatást kér,
– szervezi a vezetõi értekezleteket, emlékeztetõt készít,
nyomon követi az ott hozott döntések, fõigazgatói utasítások végrehajtását,
– koordinálja a fõigazgató hivatalos programját, közremûködik elõkészítésükben, lebonyolításukban, figyelemmel kíséri a megvalósításhoz szükséges feltételek biztosítását,
– ellátja a KSzF honlapjával kapcsolatos szervezési,
tervezési, kapcsolattartási, adminisztrációs és ellenõrzési
feladatokat,
– javaslatot tesz a külsõ kommunikációhoz szükséges
üzenetekre.
Pályázati feltételek:
– felsõfokú végzettség (közgazdasági, jogi végzettség
elõnyt jelent),
– hasonló területen szerzett gyakorlat (referencia elérhetõségének megjelölésével),
– felhasználói szintû számítógépes ismeret (Word,
Excel, PowerPoint),
– tárgyalóképes angolnyelv-tudás,
– kiváló szervezõ és kommunikációs készség, terhelhetõség, precizitás, proaktivitás, csapatjátékos típus.
A pályázathoz csatolni kell:
– fényképes szakmai önéletrajzot,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásában részt vevõk megismerhetik.
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: „Személyi titkár munkakörre”.

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
Fõigazgatói Titkársága
pályázatot ír ki
személyi titkár munkakörbe
Fõbb feladatai:
– közremûködik a fõigazgató munkájának szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásában, a fõigazgató és a Hivatal közötti munkakapcsolatok koordinálásában,

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.
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A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
Gazdasági Igazgatóság Számviteli fõosztálya
pályázatot ír ki
Számviteli fõosztály-vezetõi munkakör betöltésére
Feladat:
– a Számviteli fõosztály munkájának szervezése, irányítása és ellenõrzése,
– a Fõkönyvi és Vagyongazdálkodási osztály munkájának összehangolása, az osztályvezetõk irányítása,
– féléves és éves beszámoló elkészítésének felügyelete, szöveges beszámolók elkészítése,
– negyedéves mérlegjelentések ellenõrzése,
– vagyongazdálkodási feladatok, vagyonhoz kapcsolódó analitikák vezetésének felügyelete,
– leltározás, selejtezés vezetése, ellenõrzése,
– a KSzF integrációs feladatainak kidolgozásában való
aktív részvétel, az új folyamatok számviteli elszámolásának kialakítása,
– számviteli területet érintõ szabályzatok elkészítése,
közremûködés a gazdálkodás területét érintõ szabályozásban.
Pályázati feltételek:
– felsõfokú szakirányú végzettség,
– regisztrált mérlegképes könyvelõi képesítés,
– legalább 5 éves, számviteli területen szerzett gyakorlat,
– minimum 3 éves vezetõi gyakorlat (legalább 5 fõ
felett),
– költségvetési gyakorlat, valamint Forrás SQL rendszer ismerete elõnyt jelent,
– terhelhetõség, jó problémamegoldó képesség, precizitás.
A pályázathoz csatolni kell:
– fényképes szakmai önéletrajzot,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásában részt vevõk megismerhetik.
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 számviteli fõosztályvezetõ munkakörre”.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.
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A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
Üdülési és Oktatásszervezési Igazgatóság
pályázatot ír ki
határozott idõre (legalább 12 hónap)
titkárnõi munkakör betöltésére
Feladat:
– az igazgatóság adminisztratív feladatainak ellátása,
ügyiratkezelés,
– nyilvántartási rendszerek karbantartása,
– a vezetõ munkájának segítése, idõmenedzselése, határidõk figyelemmel kísérése,
– reprezentációval kapcsolatos feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
– legalább középfokú végzettség,
– minimum 1 éves hasonló területen szerzett gyakorlat
(referencia elérhetõségének megjelölésével),
– felhasználói szintû számítógépes ismeret (Word,
Excel, PowerPoint),
– elõnyt jelent iktatórendszerek ismerete (KIR),
– önállóság, kiváló szervezõ és kommunikációs készség, terhelhetõség, precizitás.
A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásában részt vevõk megismerhetik.
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 titkárnõ munkakörre”.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
Gazdasági Igazgatóság Kontrolling osztálya
pályázatot ír ki
kontrollingasszisztensi munkakör betöltésére
Feladat:
– általános adminisztráció,
– adatszolgáltatások elõkészítése,
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– számviteli/könyvelési standardok figyelemmel kísérése,
– kontrollingrendszer adminisztrátori funkciók ellátása,
– részvétel statisztikák és egyéb kimutatások készítésében,
– ad-hoc elemzésekben való segítségnyújtás, belsõ
adatszolgáltatás.
Pályázati feltételek:
– középfokú végzettség, mérlegképes könyvelõi vagy
más gazdálkodási területen szerzett felsõfokú szakképesítés elõnyt jelent,
– számviteli ismeret/gyakorlat és a Forrás SQL rendszer ismerete elõnyt jelent,
– önálló, precíz munkavégzés,
– csapatmunkában hatékony részvétel,
– felhasználói szintû informatikai ismeretek (MS Office).
A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásában részt vevõk megismerhetik.
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 kontrollingasszisztens
munkakörre”.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
Gazdasági Igazgatóság Számviteli fõosztálya
pályázatot ír ki
fõkönyvi könyvelõi munkakör betöltésére
Feladat:
– fõkönyvi könyvelés, analitikákkal való egyeztetés,
– bérrel kapcsolatos kötelezettségvállalás könyvelése,
egyeztetések elvégzése,
– elõirányzat-könyvelés, ezzel kapcsolatos egyeztetések elvégzése,
– bérekkel kapcsolatos teljes körû egyeztetések végrehajtása,
– negyedéves mérlegjelentések készítése,
– féléves és éves beszámoló elkészítése.
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Pályázati feltételek:
– középfokú szakirányú végzettség és regisztrált
mérlegképes könyvelõi képesítés (államháztartási szak
elõnyben),
– legalább 5 éves számviteli, fõkönyvi területen szerzett gyakorlat,
– költségvetési gyakorlat és a Forrás SQL rendszer ismerete elõnyt jelent,
– terhelhetõség, jó problémamegoldó képesség, precizitás.
A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásában részt vevõk megismerhetik.
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 Fõkönyvi könyvelõi
munkakörre”.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
Gépjármû-fenntartási és Üzemeltetési fõosztálya
pályázatot ír ki
gépjármû-vezetõi munkakörbe
Fõbb feladatai:
– szolgálati gépjármû vezetése,
– menetokmány kezeléséhez kapcsolódó feladatok ellátása,
– gépjármûüzem és forgalombiztonságának ellenõrzése,
– szakmai továbbképzõ oktatásokon való részvétel.
Pályázati feltételek:
– 8 általános, vagy középfokú iskolai végzettség,
– hivatásos gépjármû-vezetõi engedély (legalább B kategóriában),
– PAV II alkalmassági vizsgálaton való megfelelés.
A pályázathoz csatolni kell:
– fényképes szakmai önéletrajzot,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásában részt vevõk megismerhetik.
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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: „Gépjármû-vezetõi munkakörre”.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.

A Somogy Megyei Önkormányzat fõjegyzõje
pályázatot hirdet
a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal
fõjegyzõi titkárság
belsõ ellenõri – határozott idõre szóló –
munkakörének betöltésére
A munkakör betölthetõ a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. (továbbiakban: Ktv.) 10. §-ában
foglaltak alapján.
Az ellátandó feladatok:
Az önkormányzati hivatal, az önkormányzat fenntartásában mûködõ költségvetési szervek, valamint a társult
települési önkormányzatok költségvetési szerveinek
193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti belsõ ellenõrzési feladatainak ellátása.
Pályázati feltételek:
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendeletben a feladat ellátásához elõírt szakképzettség,
– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség (közgazdasági, jogi, államigazgatási) vagy
– más felsõfokú iskolai végzettséggel való rendelkezés
esetén a következõ képesítések valamelyike:
= okleveles pénzügyi revizor; pénzügyi-számviteli
szakellenõr; okleveles könyvvizsgáló; költségvetési ellenõr; mérlegképes könyvelõ, illetve azzal
egyenértékû képesítés; a Belsõ Ellenõrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belsõ ellenõri képesítése; okleveles informatikairendszer-ellenõr;
közigazgatási gazdálkodási és ellenõrzési szakértõ,
– legalább kétéves munkaviszony, köztisztviselõi, illetve közalkalmazotti jogviszony, hivatásos állományú
szolgálati viszony megléte ellenõrzési, költségvetési,
pénzügyi vagy számviteli munkakörben,
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– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a Ktv. 21. §-a szerinti összeférhetetlenség hiánya.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: közigazgatásban
töltött gyakorlat, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, közigazgatási alap-, illetve szakvizsga megléte, valamint ellenõri, költségvetési gyakorlat, gépjármû-vezetõi
engedély és saját gépjármû.
A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot eddigi és jelenlegi
munkaköreinek ismertetésével,
– iskolai végzettséget, képesítést igazoló dokumentumok másolatát.
Bérezés és egyéb juttatás: a Ktv., valamint a Somogy
Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselõi közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirõl szóló 4/2002.
(V. 18.) ÖR, a hivatal ügyrendje és közszolgálati szabályzata alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: a Magyar Közlöny
Hivatalos Értesítõjében történõ megjelenést követõ 10. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõ lejártát követõen azonnal.
A pályázat elbírálásának módja: a munkakör betöltésérõl a közgyûlés elnöke egyetértésével a fõjegyzõ dönt.
A munkakör a döntést követõen azonnal betölthetõ,
3 havi próbaidõ kikötése mellett.
A pályázat beküldendõ: a Somogy Megyei Önkormányzat fõjegyzõjének címére (7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.).

A Somogy Megyei Önkormányzat fõjegyzõje
pályázatot hirdet
a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal
fõjegyzõi titkárság (Esélyek Háza)
esélyegyenlõségi referens – határozott idõre szóló –
munkakör betöltésére
A munkakör betölthetõ a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. (továbbiakban: Ktv.) 10. §-ában
foglaltak alapján.
Az ellátandó feladatok:
Közremûködés a hátrányos helyzetû személyek esélyegyenlõségének erõsítését szolgáló civil szervezetek tevékenységének segítésében, az esélyegyenlõség elõmozdításával összefüggõ fejlesztési és módszertani feladatok ellátásában.
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Pályázatok, szakmai programok kidolgozása, segítségnyújtás a hátrányos helyzetû személyek, valamint az azok
érdekképviseletét ellátó társadalmi és egyéb szervezetek
számára a különféle pályázatok elkészítéséhez.
Esélyegyenlõségi fórum, képzések, szakmai fórumok,
mûhelybeszélgetések, konferenciák szervezése.
Az esélyegyenlõség elõmozdítása érdekében információk szolgáltatása, hálózatfejlesztési, koordinációs és ügyfélszolgálati feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendeletben a feladat ellátásához elõírt humán területen szerzett szakképzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a Ktv. 21. §-a szerinti összeférhetetlenség hiánya,
– B kategóriás jogosítvány,
– felhasználói szintû informatikai ismeretek.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: közigazgatásban
töltött gyakorlat, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, közigazgatási alap-, illetve szakvizsga megléte, valamint szociálpolitikusi, szociális munkás, szociológusi
szakképzettség.
A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot eddigi és jelenlegi
munkaköreinek ismertetésével,
– a képesítést igazoló dokumentumok másolatát,
– motivációs levelet.
Bérezés és egyéb juttatás: a Ktv., valamint a Somogy
Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselõi közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirõl szóló 4/2002.
(V. 18.) ÖR, a hivatal ügyrendje és közszolgálati szabályzata alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: a Magyar Közlöny
Hivatalos Értesítõjében történõ megjelenést követõ 10. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõ lejártát követõen azonnal.
A pályázat elbírálásának módja: a munkakör betöltésérõl a közgyûlés elnöke egyetértésével a fõjegyzõ dönt.
A munkakör a döntést követõen azonnal betölthetõ,
3 havi próbaidõ kikötése mellett.
A pályázat beküldendõ: a Somogy Megyei Önkormányzat fõjegyzõjének címére (7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.).
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A Somogy Megyei Önkormányzat fõjegyzõje
pályázatot hirdet
a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal
Humánszolgáltatási fõosztály
irodavezetõi munkakörének betöltésére
A munkakör betölthetõ a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. (továbbiakban: Ktv.) 10. §-ában
foglaltak alapján.
Az ellátandó feladatok:
A fõosztálytól a közgyûlés elé kerülõ elõterjesztések
elõkészítésében, koordinációs feladatok ellátásában való
közremûködés az elõkészítéstõl, az ellenõrzéstõl kezdve a
felülvizsgálatig, államigazgatási és hatósági feladatok ellátása a szociális és gyermekvédelem, a sport és ifjúság, a
közmûvelõdés és közoktatás területén.
Pályázati feltételek:
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendeletben a feladat ellátásához elõírt szakképzettség (elsõsorban jogász, vagy igazgatásszervezõi szakképzettség),
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a Ktv. 21. §-a szerinti összeférhetetlenség hiánya,
– felhasználói szintû informatikai ismeretek.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: közigazgatásban
töltött gyakorlat, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, közigazgatási alap-, illetve szakvizsga megléte.
A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot eddigi és jelenlegi
munkaköreinek ismertetésével,
– a képesítést igazoló dokumentumok másolatát.
Bérezés és egyéb juttatás: a Ktv., valamint a Somogy
Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselõi közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirõl szóló 4/2002.
(V. 18.) ÖR, a hivatal ügyrendje és közszolgálati szabályzata alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: a Magyar Közlöny
Hivatalos Értesítõjében történõ megjelenést követõ 10. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõ lejártát követõen azonnal.
A pályázat elbírálásának módja: a munkakör betöltésérõl a közgyûlés elnöke egyetértésével a fõjegyzõ dönt.
A munkakör a döntést követõen azonnal betölthetõ,
3 havi próbaidõ kikötése mellett.
A pályázat beküldendõ: a Somogy Megyei Önkormányzat fõjegyzõjének címére (7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.).
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A Városi Polgármesteri Hivatal
(8640 Fonyód, Fõ u. 19.)
pályázatot hirdet
pénzügyi osztály adóügyi ügyintézõ munkakörének
betöltésére
Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony (6 hónap próbaidõ kikötésével).
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Somogy megye, 8640 Fonyód,
Fõ u. 19.
A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által
ellátandó feladatkörök: 1. melléklet I. 16. pontban a II. besorolási osztályban meghatározott képesítés.
Ellátandó feladatok: adóügyi ügyintézés.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
Az adóköteles építmény- és telekadó kivetésével kapcsolatos feladatok ellátása, adóbevallások beszedése, felülvizsgálata, az adó megállapítása, fizetési határozatok
kibocsátása, az építmény- és telekadó megállapításához
szükséges helyszínelési feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény, Fonyód Város Önkormányzat Képviselõ-testületének a köztisztviselõk jogállásáról szóló 13/1998.
(IV. 15.) számú rendelete és a Fonyód Város Önkormányzat Képviselõ-testületének mindenkori költségvetési rendeletében megállapított juttatásokra vonatkozó rendelkezések az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– középfokú 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,
– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga.
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Elvárt kompetenciák:
– magas szintû írásbeli és szóbeli kifejezõkészség,
– gyors és folyamatos tanulási képesség,
– önálló munkavégzés,
– kapcsolattartási képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló
okiratok hiteles másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkérésérõl szóló postai feladószelvény másolata,
hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázati anyagot az eljárásban
részt vevõk megismerhessék.
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör 2008. április 10-tõl tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. március 31. 16 óra.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Szabóné Lukács Márta nyújt a 06 (85) 562-989-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Városi Polgármesteri Hivatal címére történõ megküldésével (8640 Fonyód, Fõ
u. 19.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 1402/2008., valamint a
munkakör megnevezését: „Adóügyi ügyintézõ”,
– vagy személyesen a Városi Polgármesteri Hivatalnál (8640 Fonyód, Fõ u. 19.) a 13. sz. irodában történõ átadással.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje:
A formai és tartalmi feltételeknek megfelelõ pályázatot
benyújtók az elõértékelés után személyes meghallgatáson
vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és az interjún
tapasztaltak alapján történik a kiválasztás.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. április 5.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely
szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu – 2008. március 7.
– www.fonyod.hu – 2008. március 5.
– Fonyódi Hírmondó – 2008. március 15.
– Városi Polgármesteri Hivatal hirdetõtáblája – 2008.
március 5.
– Hivatalos Értesítõ (a Magyar Közlöny melléklete)
– 2008. március 13. vagy 14.
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Kondoros Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
(határozott idejû alkalmazással)
pénzügyi osztályvezetõi munkakör betöltésére
A pályázati felhívást kiíró közigazgatási szerv adatai:
– neve: Kondoros Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala,
– címe: 5553 Kondoros, Hõsök tere 4–5.
A meghirdetett állás adatai:
A feladat/munkakör megnevezése: megbízott pénzügyi
osztályvezetõ.
A munkavégzés helye: Kondoros Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Kondoros, Hõsök tere 4–5.
Ellátandó feladatok:
Vezeti a Pénzügyi osztályt, felelõs az osztályhoz csoportosított feladatok hatékony és célszerû, gyors, szakszerû és törvényes ellátásáért, az eredményes munkáért. Az
osztály feladatai: segíti a képviselõ-testület (Kondoros
nagyközség és Kardos község települési önkormányzatok)
és az önkormányzati bizottságok tevékenységét, ellátja az
önkormányzatok költségvetési törvénybõl, gazdálkodási
feladataiból adódó, pályázatok elõkészítésével, lebonyolításával és elszámolásával kapcsolatos tevékenységét, adóhatósági tevékenységet lát el. Közremûködik az önkormányzat intézményeinek pénzügyi-gazdasági ellenõrzési
feladatainak, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásában.
Alkalmazási feltételek:
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének I/16. pontjában a pénzügyi igazgatási feladatoknál, vagy a II/2.
pontjában a gazdálkodással kapcsolatos feladatoknál az
I. besorolási osztályhoz meghatározott felsõfokú – egyetemi vagy fõiskolai – végzettség és szakképesítés,
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– a munkakörre való egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga,
– közigazgatásban szerzett vezetõi gyakorlat,
– PM könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásába történt felvétel államháztartási szakon,
– idegen nyelv ismerete,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (MS
Office, Word, Excel),
– gépjármû-vezetõi jogosítvány (B kategória).
A pályázathoz csatolandó iratok:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
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– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
– részletes szakmai önéletrajz.
Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján.
A pályázat benyújtásának feltételei:
A pályázatot 1 példányban, Kondoros Nagyközség
Önkormányzatának jegyzõjéhez (5553 Kondoros, Hõsök
tere 4–5.) lehet személyesen vagy postai úton benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlöny
6. számában való megjelenést követõ 15. nap.
A pályázat elbírálására a pályázati határidõ lejártát követõ 15 munkanapon belül kerül sor. A pályázati döntésrõl
a pályázókat az elbírálást követõen 8 napon belül
értesítjük.
A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozó általános tájékoztatás: a pályázati eljárás keretében az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat a jegyzõ meghallgatja, az állás betöltésérõl a polgármester
egyetértésével a jegyzõ dönt.
A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.
A pályázat kiírója a döntést nem indokolja.
A pályázathoz csatolandó iratok hiánypótlására nincs
lehetõség.
A pályázattal, valamint a betöltendõ munkakörrel felmerült kérdésekkel kapcsolatban tájékoztatás Zsindely
Ferencné jegyzõtõl kérhetõ. Cím: 5553 Kondoros, Hõsök
tere 4–5. Telefon: (66) 589-300.

Az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete
pályázatot hirdet
az ÁNTSZ Bajai, Bácsalmási Kistérségi Intézete
kistérségi tiszti fõorvosi feladatkörének ellátására
köztisztviselõi kinevezéssel és határozatlan idejû
vezetõi megbízással
Feladat: az ÁNTSZ Bajai, Bácsalmási Kistérségi Intézete kistérségi tiszti fõorvosi teendõinek ellátása az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991.
évi XI. törvényben, valamint az Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 362/2006. (XII. 28.)
Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelõen.
Illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szabályai szerint.
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Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus
orvosi vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képesítés,
– legalább 5 éves szakmai és 3 éves vezetõi gyakorlat.
Elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõ orvostannépegészségtan szakvizsga,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete.
A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz és szakmai program,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a
pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben
dolgozik, az errõl szóló igazolás),
– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolata,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevõk megismerhetik.
Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. március 3.) számított 15. nap.
Elbírálás: a Ktv. 10. §-ában foglaltak szerint.
Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.
A pályázatokat dr. Mucsi Gyula regionális tiszti fõorvosnak címezve az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézetébe (5600 Békéscsaba, Gyulai út 61.) kérjük megküldeni.

Álmosd Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki
jegyzõi állás betöltésére
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– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázónak a munkakör betöltésével kapcsolatos
szakmai vezetési elképzeléseit,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi ülésen kívánja-e zárt ülés tartását.
További elvárások:
– jó kommunikációs készség,
– önállóság,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
A pályázat benyújtása egyben hozzájárulás megadásának minõsül az arra jogosultaknak a teljes pályázati anyagba történõ betekintésre.
Egyéb információk:
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. március 3.) számított 15. nap.
A pályázat elbírálója: Álmosd Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete.
A pályázat elbírálásának idõpontja: a benyújtási határidõ lejártát követõ képviselõ-testületi ülés.
A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban Álmosd
község polgármesteréhez címezve (4285 Álmosd, Fõ
u. 10., Farkas Pál polgármester) kell benyújtani „Pályázat
jegyzõi álláshelyre” felirattal ellátva.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõvel, a munkakört teljes idõben kell ellátni.
A kinevezés és az illetmény megállapítása az 1992. évi
XXIII. törvény (Ktv.) elõírásai szerint történik.
A képviselõ-testület a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Az állás a pályázatok eredményes elbírálását követõen
2008. május 1-jétõl tölthetõ be.
A pályázat eredményérõl a sikertelen pályázók a pályázati anyag visszaküldésével együtt a döntést követõ 15 napon belül értesítést kapnak.

A munkakör betöltésére a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján
kerül sor.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga megléte,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,

Borsodszirák község jegyzõje
pályázatot hirdet
igazgatási ügyintézõi (köztisztviselõi) munkakör
betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi szakképesítés,
– informatikai ismeret.
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Elõnyt jelent:
– közigazgatási szervnél töltött szakmai gyakorlat,
– anyakönyvi szakmai gyakorlat.
Csatolandó iratok:
– személyi és szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
Ellátandó feladat:
– szabálysértési ügyintézés,
– belügyi, kereskedelmi, környezetvédelmi, egyéb szakigazgatási ügyintézés,
– képviselõ-testületi mûködéssel, humánpolitikai ügyintézéssel kapcsolatos feladatok.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való közzétételtõl (2008. március 3.) számított
15 napon belül.
A pályázatot Borsodszirák jegyzõjének (Lippai Istvánné) kell benyújtani az alábbi címre: Polgármesteri Hivatal,
3796 Borsodszirák, Fõ út 35.
Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.
Juttatások: a Ktv. szerint.
További információ: telefon: (48) 525-003, e-mail: borsodszirak.ph@parisat.hu.

Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot ír ki
beruházó munkakör betöltésére
A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkáltató 6 hónap próbaidõt köt ki.
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Elõnyt jelent:
– „A” kategóriás mûszaki ellenõri szakvizsga,
– legalább 2 év mûszaki ellenõri gyakorlat.
Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint Budapest
Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közszolgálati szabályzata alapján.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. március 21.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. április 21.
Az állás 2008. március 22-tõl tölthetõ be.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány fénymásolatát.
A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálási módjára vonatkozó feltételek:
A pályázatokról elõkészítõ bizottság által felállított
rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. A pályázók az eredményekrõl legkésõbb a
pályázat elbírálását követõ nyolc napon belül írásban tájékoztatást kapnak.
A jelentkezések benyújtása: postán vagy személyesen
(zárt borítékban) Jónás Károlyné humánpolitikai referens
nevére címezve, „Pályázat beruházó munkakörre” feltüntetésével. Cím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. (I. em.
109. iroda, humánpolitika).
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ Pappné Furdan Máriától a 401-1674-es telefonszámon.

Ellátandó feladatok rövid ismertetése:
– Budapest XVI. kerületének területén az önkormányzat út- és csapadékvíz-elvezetési beruházásainak bonyolítása.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû mûszaki felsõoktatásban szerzett szakképzettség,
– legalább 5 év útépítés területén szerzett szakmai gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– „B” kategóriás gépjármû-vezetõi engedély,
– számítógép-felhasználói ismeretek (MS Office,
Novell),
– vagyonnyilatkozat-tétel.

Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot ír ki
magasépítési ügyintézõ munkakör betöltésére
A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkáltató 6 hónap próbaidõt köt ki.
Ellátandó feladatok rövid ismertetése:
– elsõfokú építésügyi hatósági feladatok ellátása,
– érdemi döntéshez teljes körû eljárás lefolytatása, elõkészítés.
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A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki szakképzettség (szerkezetépítõ, magasépítõ
üzemmérnök),
– felhasználói szintû számítógép-ismeret,
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozat-tétel.
Elõnyt jelent:
– építéshatóság területén szerzett közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.
Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint Budapest
Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közszolgálati szabályzata alapján.
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Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot ír ki
költségvetési ügyintézõ munkakör betöltésére
A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkáltató 6 hónap próbaidõt köt ki.
Ellátandó feladatok rövid ismertetése:
– az önkormányzat költségvetésének tervezésével, módosításával, beszámoló készítésével kapcsolatos feladatok,
– a Magyar Államkincstár felé történõ adatszolgáltatási
feladatok ellátása.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség,
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet.

A pályázat benyújtásának határideje:
2008. március 21.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. április 21.
Az állás azonnal betölthetõ.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány fénymásolatát.
A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálási módjára vonatkozó feltételek:
A pályázatokról elõkészítõ bizottság által felállított
rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. A pályázók az eredményekrõl legkésõbb a
pályázat elbírálását követõ nyolc napon belül írásban tájékoztatást kapnak.
A jelentkezések benyújtása: postán vagy személyesen
(zárt borítékban) Jónás Károlyné humánpolitikai referens
nevére címezve, „Pályázat magasépítési ügyintézõ munkakörre” feltüntetésével. Cím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. (I. em. 109. iroda, humánpolitika).
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ
Szabó Ágnes építésügyi irodavezetõtõl a 401-1502-es telefonszámon.

Elõnyt jelent:
– legalább két év önkormányzati gyakorlat.
Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint Budapest
Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közszolgálati szabályzata alapján.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. március 14.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. április 13.
Az állás 2008. március 22-tõl tölthetõ be.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány fénymásolatát.
A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálási módjára vonatkozó feltételek:
A pályázatokról elõkészítõ bizottság által felállított
rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. A pályázók az eredményekrõl legkésõbb a
pályázat elbírálását követõ nyolc napon belül írásban tájékoztatást kapnak.
A jelentkezések benyújtása: postán vagy személyesen
(zárt borítékban) Jónás Károlyné humánpolitikai referens
nevére címezve, „Pályázat költségvetési ügyintézõ munkakörre” feltüntetésével. Cím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. (I. em. 109. iroda, humánpolitika).
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A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezetõtõl a
401-1663-as telefonszámon.

korlója dönt. A pályázók az eredményekrõl legkésõbb a
pályázat elbírálását követõ nyolc napon belül írásban tájékoztatást kapnak.
A jelentkezések benyújtása: postán vagy személyesen
(zárt borítékban) Jónás Károlyné humánpolitikai referens
nevére címezve, „Pályázat mûszaki ellenõr munkakörre”
feltüntetésével. Cím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
(I. em. 109. iroda, humánpolitika).

Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot ír ki
mûszaki ellenõr munkakör betöltésére

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ Pappné Furdan Máriától a 401-1674-es telefonszámon.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkáltató 6 hónap próbaidõt köt ki.
Ellátandó feladatok rövid ismertetése:
– út- és járdaépítési beruházások, útfelújítási és csapadékvíz-elvezetési munkák mûszaki ellenõrzése.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû mûszaki felsõoktatásban szerzett szakképzettség,
– szakirányú „A” kategóriás mûszaki ellenõri szakvizsga,
– legalább 5 év szakmai gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– „B” kategóriás gépjármû-vezetõi engedély,
– vagyonnyilatkozat-tétel.
Elõnyt jelent:
– legalább két év beruházói gyakorlat.
Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint Budapest
Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közszolgálati szabályzata alapján.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. március 21.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. április 21.
Az állás azonnal betölthetõ.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány fénymásolatát.
A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálási módjára vonatkozó feltételek:
A pályázatokról elõkészítõ bizottság által felállított
rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gya-

Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot ír ki
pénzügyi ügyintézõ munkakör betöltésére
A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkáltató 6 hónap próbaidõt köt ki.
Ellátandó feladatok rövid ismertetése:
– számlavezetõ pénzintézettel kapcsolatos ügyek (szerzõdések, megállapodások), számlanyitások, betétlekötések elõkészítése, hitelállomány nyilvántartása,
– az önkormányzat tulajdonában lévõ értékpapírok kezelése, nyilvántartása, az ehhez kapcsolódó döntés elõkészítése,
– kincstári rendszerbõl adódó (intézményfinanszírozás) nyilvántartási, egyeztetési és döntés-elõkészítési feladatok.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– középiskolai végzettség, pénzügyi-számviteli szakképesítés,
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozat-tétel.
Elõnyt jelent:
– legalább két év önkormányzati, illetve banki gyakorlat.
Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint Budapest
Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal Közszolgálati szabályzata alapján.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. március 14.
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A pályázat elbírálásának határideje: 2008. április 13.
Az állás azonnal betölthetõ.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány fénymásolatát.
A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálási módjára vonatkozó feltételek:
A pályázatokról elõkészítõ bizottság által felállított
rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. A pályázók az eredményekrõl legkésõbb a
pályázat elbírálását követõ nyolc napon belül írásban tájékoztatást kapnak.
A jelentkezések benyújtása: postán vagy személyesen
(zárt borítékban) Jónás Károlyné humánpolitikai referens
nevére címezve, „Pályázat pénzügyi ügyintézõ munkakörre” feltüntetésével. Cím: 1163 Budapest, Havashalom
u. 43. (I. em. 109. iroda, humánpolitika).
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ Balsai Judit Katalin pénzügyi irodavezetõtõl a
401-1447-es telefonszámon.

Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot ír ki
szociális és gyermekvédelmi ügyintézõ munkakör
betöltésére
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Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint Budapest
Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal Közszolgálati szabályzata alapján.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. március 14.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. április 13.
Az állás azonnal betölthetõ.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány fénymásolatát.
A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálási módjára vonatkozó feltételek:
A pályázatokról elõkészítõ bizottság által felállított
rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. A pályázók az eredményekrõl legkésõbb a
pályázat elbírálását követõ nyolc napon belül írásban tájékoztatást kapnak.
A jelentkezések benyújtása: postán vagy személyesen
(zárt borítékban) Jónás Károlyné humánpolitikai referens nevére címezve, „Pályázat szociális és gyermekvédelmi ügyintézõ munkakörre” feltüntetésével. Cím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. (I. em. 109. iroda, humánpolitika).
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ Erdõsné Kocsis Helga szociális és gyermekvédelmi
irodavezetõtõl a 401-1422-es telefonszámon.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkáltató 6 hónap próbaidõt köt ki.
Ellátandó feladatok rövid ismertetése:
– szociális rászorultság miatt megállapítható pénzbeli
és természetbeni ellátásokkal, gyermekek és fiatal felnõttek számára megállapítható pénzbeli és természetbeni támogatásokkal, valamint a gyermekek védelmével kapcsolatos feladatok ellátása.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete (szociális igazgatási feladatok) szerint,
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozat-tétel.
Elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.

Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot ír ki
szabálysértési és birtokvédelmi ügyintézõ munkakör
betöltésére
A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkáltató 6 hónap próbaidõt köt ki.
Ellátandó feladatok rövid ismertetése:
– szabálysértési és birtokvédelmi ügyek intézése.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– jogász szakképzettség vagy fõiskolai szintû igazgatásszervezõ vagy rendvédelmi felsõoktatásban szerzett
szakképzettség,
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magyar állampolgárság,
cselekvõképesség,
büntetlen elõélet,
vagyonnyilatkozat-tétel.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.
Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint Budapest
Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közszolgálati szabályzata alapján.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. március 14.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. április 13.
Az állás 2008. március 17-tõl betölthetõ.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány fénymásolatát.
A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálási módjára vonatkozó feltételek:
A pályázatokról elõkészítõ bizottság által felállított
rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. A pályázók az eredményekrõl legkésõbb a
pályázat elbírálását követõ nyolc napon belül írásban tájékoztatást kapnak.
A jelentkezések benyújtása: postán vagy személyesen
(zárt borítékban) Jónás Károlyné humánpolitikai referens
nevére címezve, „Pályázat szabálysértési és birtokvédelmi
ügyintézõ munkakörre” feltüntetésével. Cím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. (I. em. 109. iroda, humánpolitika).
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ Kiss Imre Zoltán közigazgatási ügyosztályvezetõtõl a
401-1456-os telefonszámon.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
pályázatot hirdet
kilenc természetvédelmi õr munkakör betöltésére
– a Nyugat-bükki Tájegységében három (I/4. õrkerület Cserépfalu, I/6. õrkerület Pétervására, I/7. õrkerület Borsodnádasd),
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– a Kelet-bükki Tájegységében egy (II/1. õrkerület
Dédestapolcsány),
– a Dél-borsodi Tájegységében kettõ (III/2. õrkerület Emõd, III/4. õrkerület Mezõcsát),
– a Dél-hevesi Tájegységében kettõ (IV/2. õrkerület
Mezõszemere, IV/8. õrkerület Füzesabony),
– a Mátrai Tájegységében egy (V/1. õrkerület Domoszló központtal).
Az állások betölthetõk a köztisztviselõk jogállásáról
szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.)
10. §-ában foglaltak szerint.
A természetvédelmi õrök feladatkörét az 1996. évi LIII.
törvény, az 1997. évi CLIX. törvény, a 4/2000. (I. 21.)
Korm. rendelet, valamint a 9/2000. (V. 19.) KöM rendelet
tartalmazza.
Pályázati feltételek:
– legalább középfokú iskolai végzettség és szakirányú
közép- vagy felsõfokú képesítés a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendeletben az
állami természetvédelmi õrök részére elõírtak alapján, illetve a pályázónak meg kell felelnie a Ktv.-ben foglalt általános alkalmazási feltételeknek,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség.
Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy állami természetvédelmi õr az lehet, aki mindezeken felül
– a szolgálati maroklõfegyver tartására vonatkozó – külön jogszabály szerinti – feltételeknek megfelel,
– sikeres természetvédelmi õri vizsgát tett.
A szolgálati maroklõfegyver tartásához szükséges – külön jogszabályok szerinti – orvosi és pszichológiai alkalmassági igazolást, valamint a fegyverismereti vizsgabizonyítványt, illetve a természetvédelmi õri vizsgát a nyertes
pályázó természetvédelmi õri foglalkoztatásának tervezett
kezdõ idõpontjáig köteles beszerezni, illetve letenni.
Elõnyt jelent:
– természetvédelmi területen szerzett szakmai gyakorlat,
– a szolgálati helyen, vagy annak 15 kilométeres körzetében lévõ lakóhely, illetve ha a pályázó vállalja a szolgálati helyre költözést,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret,
– természetvédelmi õrök feladatellátására vonatkozó
joganyag ismerete,
– közigazgatási alapvizsga,
– közigazgatási szakvizsga,
– maroklõfegyver tartásához szükséges fegyverismereti vizsgabizonyítvány,
– „B” kategóriás gépjármû-vezetõi engedély,
– legalább egy európai uniós nyelv ismerete.

1474

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– motivációs levelet (kérjük megjelölni, melyik tájegységbe és õrkerületbe kíván a pályázó jelentkezni),
– rövid szakmai elképzelést a munkakör betöltésével
kapcsolatban,
– részletes, fényképes szakmai önéletrajzot,
– a képesítést, nyelvtudást igazoló okiratok másolatát,
– az esetleges természetvédelmi szakmai gyakorlatot
igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenést (2008. március 3.) követõ
15. naptári nap.
A pályázatokat fenti határidõben zárt borítékban az
alábbi címre kell postai úton eljuttatni, vagy személyesen
munkaidõben benyújtani: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, 3304 Eger, Sánc út 6. Postacím: 3301 Eger, Pf. 116.
A pályázatok értékelésére a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója legalább háromtagú elõkészítõ bizottságot hoz létre. A pályázatokról a benyújtási határidõtõl
számított 30 napon belül a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója dönt az írásos pályázat, az elõkészítõ bizottság javaslata és esetleges személyes meghallgatás alapján.
A pályázókat az eredményrõl írásban tájékoztatjuk, az elbírálástól számított nyolc napon belül a pályázatuk egyidejû visszaküldésével. Az állás betöltésének várható idõpontja: az eredményrõl történõ írásbeli tájékoztatását követõ 15 napon belül.
A sikeresen pályázók illetménye és egyéb juttatásai a
köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször módosított
1992. évi XXIII. törvény rendelkezései szerint kerülnek
megállapításra.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónapos próbaidõ kikötésével.
A pályázati felhívás a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
honlapján, a www.bnpi.hu címen is megtalálható.
A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:
Becsei Ferenc természetvédelmi õrszolgálat-vezetõ, Eger,
Sánc u. 6., telefon: (36) 411-581.
A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.
Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy szolgálati lakást nem
biztosít az igazgatóság.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
sajtóreferens álláshely betöltésére
Pályázati feltételek:
– szakirányú felsõfokú végzettség,
– angol- és/vagy német- és/vagy francianyelv-ismeret,
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– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.
Elõnyben részesül, aki
– közigazgatási szakvizsgával rendelkezik.
A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.
Az ellátandó munkakör:
– Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál a helyi, regionális és országos médiumokkal történõ folyamatos kapcsolattartás; a protokolláris események, rendezvények elõzetes híradása, a rendezvényt
szervezõ teamben való aktív részvétel; az önkormányzat
és a város PR-tevékenységének kialakítása, szervezése,
irányítása; sajtótájékoztatók, sajtófogadások, megbeszélések szervezése, aktuális és rendkívüli híranyagok továbbítása, hirdetések, közlemények megjelentetése.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben és a 41/2003. (XII. 2.) közgyûlési rendeletben elõírtak alapján.
Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását követõen azonnal.
A pályázat benyújtási határideje: a pályázatnak a pályázati kiírás Belügyi Közlönyben történõ megjelenését
(2008. március 3.) követõ 20. nap déli 12 óráig történõ
megérkezése.
A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.
A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
Megyei Jogú Város jegyzõje, 6800 Hódmezõvásárhely,
Kossuth tér 1.
Bõvebb felvilágosítás kérhetõ: dr. Kis Zsuzsanna személyzeti referenstõl személyesen a polgármesteri hivatal
emelet 25/A szobában vagy telefonon a (62) 530-198-as
számon.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
mélyépítõ mérnök álláshely betöltésére
Pályázati feltételek:
– építõmérnök vagy mélyépítõ mérnök végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.
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Elõnyben részesül, aki
– közigazgatási szakvizsgával rendelkezik.
A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.
Az ellátandó munkakör:
– Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál pályázatok figyelése, közremûködés azok
összeállításában; kapcsolattartás az illetékes hatóságokkal
és felettes szervekkel, szakirányú beruházások elõkészítése, a kivitelezések beindítása, mûszaki ellenõrzése.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben és a 41/2003. (XII. 2.) közgyûlési rendeletben elõírtak alapján.
Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását követõen azonnal.
A pályázat benyújtási határideje: a pályázatnak a pályázati kiírás Belügyi Közlönyben történõ megjelenését
(2008. március 3.) követõ 20. nap déli 12 óráig történõ
megérkezése.
A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.
A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
Megyei Jogú Város jegyzõje, 6800 Hódmezõvásárhely,
Kossuth tér 1.
Bõvebb felvilágosítás kérhetõ: dr. Kis Zsuzsanna személyzeti referenstõl személyesen a polgármesteri hivatal
emelet 25/A szobában vagy telefonon a (62) 530-198-as
számon.
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Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– az alábbi képzettségek valamelyike:
= rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel
egyenértékû más korábbi képzési formában szerzett végzettség; rendõr szakközépiskolai, határrendészképzõ szakiskolai végzettség; középiskolai
végzettség és rendõri szakképesítés vagy ezzel
egyenértékû más korábbi szakképesítés, határrendész szakképesítés vagy ezzel egyenértékû más
korábbi szakképesítés; középiskolai végzettség és
közterület-felügyelõi vizsga,
– „B” kategóriás gépjármû-vezetõi engedély.
Elõnyt jelent:
– közigazgatási vagy rendészeti igazgatási gyakorlat,
– közterület-felügyelõi vizsga,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó személyi adatait is tartalmazó szakmai életrajzát,
– motivációs levelet,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázatban elõírt iskolai végzettséget és az egyéb
feltételeknek való megfelelést tanúsító okiratok másolatát.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
a vonatkozó önkormányzati rendelet és a hivatali Közszolgálati szabályzat alapján történik.
A pályázatokat dr. Tuboly Marianna jegyzõnek címezve (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2008. március 14. 12 óra.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
közterület-felügyelõi munkakörök betöltésére
Ellátandó feladat: Nagykanizsa közigazgatási területén
a Közterület Felügyelet hatáskörébe utalt feladatok ellátása egyéni beosztás szerint.
A kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban határozatlan idõre, próbaidõ kikötésével történik.
A kinevezés feltétele a 78/1999. (XII. 29.) EüM–BM
együttes rendeletben foglaltak szerinti egészségi, fizikai és
pszichikai alkalmasság igazolása.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. március 31.
A munkakör legkorábban 2008. április 1. naptól tölthetõ be.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a (93) 500-706-os, a (93) 500-711-es vagy a (93)
500-820-as telefonszámon. Részletesebb pályázati kiírás
közzétéve a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán 2008.
február 25-tõl (www.kszk.gov.hu vagy www.kozigallas.hu).
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Nagytõke Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki
jegyzõi állás betöltésére

Feladata: a község jegyzõi munkakörének teljes körû ellátása, teljes munkaidõben, 2008. december 31-ig.
A munkakör ellátásához szükséges feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat.
Bérezés: a Ktv. szerint.
A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
– szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata.
A pályázatot a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. március 3.) számított 15 napon belül kell eljuttatni a 6612 Nagytõke, Széchenyi tér 4. címre.
Érdeklõdni a (30) 678-4270-es telefonszámon lehet.
A beérkezett pályázatok a benyújtási határidõtõl számított 10. munkanapon kerülnek elbírálásra.
Az állás az elbírálás után azonnal betölthetõ.

Sarkad Város Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot hirdet
mûszaki ügyintézõi munkakör betöltésére
A közszolgálati jogviszony határozatlan idõtartamra létesül, 6 hónapos próbaidõ kikötésével.
Az ellátandó feladatok ismertetése:
– közmûberuházások megszervezése (víz, csatorna,
gáz, közvilágítás),
– utak, hidak, járdák, csapadékvíz-elvezetõ mûtárgyak
ellenõrzése és a szükséges hatósági eljárások lebonyolítása a képviselõ-testületi határozatok alapján, bizottsági elõterjesztések készítése,
– kivizsgálja a magasépítési területre vonatkozó közérdekû bejelentéseket és panaszokat, megteszi a szükséges
intézkedéseket,
– pályázati lehetõségeket kutat fel, részt vesz pályázatok elkészítésében,
– helyettesítést lát el az építéshatósági ügyintézõ munkakörében.
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A munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyeréséhez jogszabályban elõírt és egyéb szükséges valamennyi
feltétel:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 19. Településfejlesztési és -rendezési, valamint településüzemeltetési feladatkörnél felsorolt képesítések,
– Word program ismerete.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– magasépítõ építõipari egyetemi vagy fõiskolai szintû
építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ
üzemmérnöki) szakképzettség,
– 3 év tervezõi, kivitelezõi gyakorlat,
– a közigazgatás ezen területén szerzett legalább két év
szakmai gyakorlat,
– Excel program, elektronikus levelezõ rendszer kezelõi szintû ismerete,
– B kategóriás jogosítvány,
– jó kommunikációs és együttmûködési képesség,
– ECDL-vizsga.
Az illetményre és az egyéb juttatásra vonatkozó tájékoztatás: illetmény és egyéb juttatás megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
2. számú melléklet I. besorolási osztály szerint történik.
A pályázat benyújtásának feltételei
A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó személyi adatait is tartalmazó, kézzel írott
részletes szakmai önéletrajzát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolatát.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl (2008. március 3.) számított
15. nap.
A pályázat betölthetõ az elbírálást követõen azonnal.
A pályázatot zárt borítékban, Sarkad Város Polgármesteri Hivatal címére (5720 Sarkad, Kossuth L. u. 27.),
dr. Sipos Lajos jegyzõ nevére kell címezni. A borítékon
kérjük feltüntetni: „Mûszaki ügyintézõi munkakör betöltésére vonatkozó pályázat”.
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Sarkad Város Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot hirdet
szociális ügyintézõi munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendeletben foglaltak alapján.
A pályázatnál elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett gyakorlat.
Ellátandó feladatok:
– helyi szociális ügyintézés.
Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– részletes fényképes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettségeit, szakképzettségeit igazoló okiratokat.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl (2008. március 3.) számított
15. nap.
A munkakör betölthetõ: a pályázat elbírálásától számított 30 napon belül.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónapos próbaidõ kikötésével.
A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, a pályázat eredményérõl a pályázók tájékoztatást kapnak.
A pályázatot zárt borítékban, dr. Sipos Lajos jegyzõhöz
kell benyújtani, Sarkad Város Polgármesteri Hivatala,
5720 Sarkad, Kossuth u. 27.
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– cselekvõképesség,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II.1. pontjában
lévõ feladatkör II. besorolási osztályában szükséges végzettség,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat.
Elõnyt jelent:
– hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,
– közigazgatási alapvizsga,
– helyben vagy közeli településen lakás.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
Ellátandó feladat: munkaügyi, társadalombiztosítási,
személyügyi feladatok; szabálysértési ügyek intézése.
A munkavégzés helye a körjegyzõség székhelytelepülése, Szatmárcseke.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl (2008. március 3.) számított
15. nap.
A pályázatok elbírálásáról a jegyzõ dönt a benyújtási
határidõt követõ 15 napon belül, annak eredményérõl
az elbírálást követõ 8 napon belül a pályázók értesítést
kapnak.
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ, a kinevezés határozatlan idõre szól.
Az illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben meghatározottak szerint.
A pályázatot zárt borítékban, Szatmárcseke és Penyige
önkormányzatok körjegyzõjéhez kell benyújtani (4945
Szatmárcseke, Petõfi u. 1.).

Szatmárcseke és Penyige önkormányzatok
körjegyzõje
pályázatot hirdet
humánpolitikai és szabálysértési ügyintézõi
munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet dr. Zahorán
Anita körjegyzõnél a (70) 380-2264-es telefonszámon.
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Szervezeti hírek
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
ALAPÍTÓ OKIRATA
Az Oktatási Hivatal alapító okirata
2007.
(Módosításokkal egységes szerkezetben,
a változások vastag betûvel kiemelve)

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 88. §-a, valamint az államháztartás
mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 10. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – figyelembe véve az Oktatási
Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben
foglaltakat – az
Oktatási Hivatal
alapító okiratát módosítom, és az egységes szerkezetbe
foglalt szövegét az alábbiak szerint állapítom meg:
I.
Általános rendelkezések
1. Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) központi hivatalként mûködõ központi közigazgatási szerv,
amely feladatát országos illetékességgel látja el.
2. Hivatalos neve: Oktatási Hivatal
Rövidített neve: OH
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Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság
Illetékességi területe: Borsod-Abaúj–Zemplén megye,
Heves megye, Nógrád megye.
Központja: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 103.
Észak-alföldi Regionális Igazgatóság
Illetékességi területe: Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.
Központja: 4029 Debrecen, Csapó u. 54.
Dél-alföldi Regionális Igazgatóság
Illetékességi területe: Csongrád megye, Bács-Kiskun
megye, Békés megye.
Központja: 6721 Szeged, Szilágyi u. 5.
Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság
Illetékességi területe: Budapest, Pest megye.
Központja: 1132 Budapest, Váci út 18.
1222 Budapest Gyár u. 15. (P jelû épület)
1134 Budapest, Váci út 37.
1088 Budapest, Reviczky utca 6.
9022 Gyõr, Liszt Ferenc utca 40.
6. Alapító: a Magyar Köztársaság Kormánya
7. Alapítás kelte: 1999. szeptember
8. Gazdálkodási jogköre: teljes jogkörrel rendelkezõ,
önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv
9. Számlaszáma: Magyar Államkincstár
10032000-00282637-00000000
10. Felügyeleti szerve: Oktatási és Kulturális Minisztérium

3. Angol nyelvû megnevezése: Educational Authority
II.
4. Székhelye: 1054 Budapest, Báthory u. 10.
A Hivatal alaptevékenysége
5. Telephelyei:
Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság
Illetékességi területe: Gyõr-Moson-Sopron megye, Zala
megye, Vas megye.
Központja: 9024 Gyõr, Bem tér 15.
Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság
Illetékességi területe: Veszprém megye, Fejér megye,
Komárom-Esztergom megye.
Központja: 8200 Veszprém, Óváros tér 21.
Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság
Illetékességi területe: Tolna megye, Baranya megye,
Somogy megye.
Központja: 7400 Kaposvár, Szántó u. 5.

1. A Hivatal állami feladatként ellátandó alaptevékenységeként a külön jogszabályokban, így különösen
a) a közoktatás ágazati irányításával összefüggõ feladatai tekintetében
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben,
– az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.)
Korm. rendeletben,
– az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletben,
– az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az
Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendeletben,
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– a kerettanterv kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról
szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendeletben,
– a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben,
b) a felsõoktatási feladatok tekintetében
– a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben,
a felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló
273/2006. (XI. 27.) Korm. rendeletben,
c) közhiteles nyilvántartási feladata tekintetében
– a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben,
– a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI.
törvényben,
– az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006.(XII. 23.)
Korm. rendeletben,
– a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006.
(IV. 5.) Korm. rendeletben,
d) hatósági, szabálysértési feladatai tekintetében (hatósági határozathozatal, hatósági ellenõrzés)
– a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben,
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben,
– a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben,
– szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvényben,
– a tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi XXXVII.
törvényben,
– a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl
szóló 2001. évi C. törvényben,
– a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006.
(IV. 5.) Korm. rendeletben,
– az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.)
Korm. rendeletben,
– a felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a
szakindítás eljárási rendjérõl szóló 289/2005. (XII. 22.)
Korm. rendeletben,
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendeletben,
– az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletben,
– az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. rendeletben,
– a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeirõl szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendeletben,
– a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintõ
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.)
Korm. rendeletben,
– a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben,
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– az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az
Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendeletben,
– a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, és az
iskolai tankönyvellátás rendjérõl szóló 23/2004. (VIII. 27.)
OM rendeletben,
e) szakmai ellenõrzési, mérési, értékelési feladatai tekintetében
– a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben,
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben,
– a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben,
– az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.)
Korm. rendeletben,
– az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az
Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendeletben,
f) a szakképzéssel kapcsolatos feladatai tekintetében
– a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben,
– a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben,
– a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvényben,
– az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.)
Korm. rendeletben,
– az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az
Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendeletben,
– a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2004. (IV. 27.) OM rendeletben,
g) pedagógiai szolgáltató tevékenységével összefüggésben
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben,
– az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.)
Korm. rendeletben,
h) pedagógus-továbbképzéssel kapcsolatos feladataival
összefüggésben
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben,
– az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.)
Korm. rendeletben,
– a pedagógus-továbbképzésrõl, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevõk juttatásairól és kedvezményeirõl szóló 277/1997. (XII. 22.)
Korm. rendeletben,
i) a nyelvvizsgáztatással kapcsolatos feladatai tekintetében
– az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert
nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló 71/1998. (IV. 8.) Korm. rendeletben,
– az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.)
Korm. rendeletben,
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– az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló
30/1999. (VII. 21.) OM rendeletben,
– a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló
nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról szóló 26/2000. (VIII. 31.) OM rendeletben,
j) a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésével,
valamint a hazai bizonyítványokról, oklevelekrõl és a hazai szakmai gyakorlatról szóló hatósági bizonyítványok
kiállításával kapcsolatos feladatai tekintetében
– a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl
szóló 2001. évi C. törvényben,
– az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.)
Korm. rendeletben,
– a hallgatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról
szóló 86/2006. (IV.12.) Korm. rendeletben,
– a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006.
(IV. 5.) Korm. rendeletben,
k) az oktatás valamennyi ágazatához kapcsolódó informatikai, nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok tekintetében
– a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben,
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben,
– a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006.
(IV. 5.) Korm. rendeletben,
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendeletben,
– az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.)
Korm. rendeletben,
– a diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) Korm. rendeletben
meghatározott feladatokat látja el.
Ezen feladatokat a nemzeti, etnikai kisebbség óvodai
nevelésének és iskolai oktatásának tekintetében is ellátja.
2. A Hivatal alaptevékenysége a TEÁOR szerinti megjelöléssel:
22.11 Könyvkiadás
22.13 Idõszaki kiadvány kiadása
22.22 Máshova nem sorolt nyomás
22.24 Nyomdai elõkészítõ-tevékenység
22.25 Kisegítõ nyomdai tevékenység
22.33 Számítógépes adathordozó sokszorosítása
63.12 Tárolás, raktározás
72.30 Adatfeldolgozás
72.40 Adatbázis-tevékenység, online kiadás
73.20 Humán kutatás, fejlesztés
74.82 Csomagolás
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74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági
szolgáltatás
75.11 Általános közigazgatás
75.14 Közigazgatást kiegészítõ szolgáltatás
80.42 Máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás
3. Alapvetõ szakfeladat: 805915 Oktatási célok és
egyéb feladatok
4. Szakágazati besorolás: 751412 Igazgatási célú intézmények ellátó, kisegítõ szolgálatai

III.
A Hivatal vállalkozási tevékenysége
1. A Hivatal vállalkozási tevékenységet folytathat. A
vállalkozási tevékenység nem veszélyeztetheti a Hivatal
alapfeladatainak ellátását.
2. Az Áht. 96. § (2) bekezdése alapján a vállalkozásból
származó bevétel nem haladhatja meg a költségvetés tervezett összes kiadásához viszonyítva a 30%-os mértéket.
3. A Hivatal vállalkozási tevékenysége a TEÁOR szerinti megjelöléssel:
22.11 Könyvkiadás
22.13 Idõszaki kiadvány kiadása
22.33 Számítógépes adathordozó sokszorosítása
74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági
szolgáltatás
80.42 Máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás
4. Az Áht. 96. § (3) bekezdése alapján a vállalkozásokból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenységek
kiadásait az alaptevékenységektõl elkülönítetten kell megtervezni és elszámolni. A vállalkozási tevékenységbõl
származó eredmény Hivatal által felhasználható részébõl
vállalkozási tartalékot kell képezni, amely az Ámr. 69. §
(2) bekezdésében meghatározottak szerint használható fel.

IV.
A Hivatal mûködése
1. A Hivatal élén elnök áll, akit az oktatási és kulturális
miniszter (a továbbiakban: miniszter) bíz meg, illetve vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti
fel), valamint gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat.
2. Az elnök munkáját helyettesek és a gazdasági vezetõ
segíti. A gazdasági vezetõt – aki a mûködéssel összefüggõ
gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében az elnök he-
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lyettese – az elnök javaslatára a miniszter határozatlan idõre bízza meg, valamint vonja vissza megbízását (szükség
esetén nevezi ki és menti fel). A további munkáltatói jogokat felette az elnök gyakorolja.
3. A Hivatal elnöke és alkalmazottai a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) valamint a Munka Törvénykönyvérõl szóló
1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá
tartoznak.
4. A Hivatalban foglalkoztatottak felett – a jogszabályok
és a jelen alapító okirat rendelkezéseinek figyelembevételével – a munkáltatói jogkört az elnök gyakorolja. A munkáltatói jogok – a kinevezés és a felmentés kivételével – a Szervezeti és mûködési szabályzat (a továbbiakban: SzMSz)
szerint más vezetõ beosztású alkalmazottra átruházhatóak.
5. A Hivatal szervezeti felépítését és mûködési rendjét,
a vezetõk közötti feladatmegosztást, a belsõ és külsõ kapcsolatokra vonatkozó, további jogszabályok által elõírt
rendelkezéseket az SzMSz határozza meg. Az elnök köteles az SzMSz-t és mellékleteit, továbbá annak módosításait az alapító okirat hatályba lépését követõ 60 napon belül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás céljából felterjeszteni. A miniszter az SzMSz-t normatív utasításban
adja ki.
6. A Hivatal alaptevékenységét az elnök által évenként
készített – és az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) belsõ szabályzata szerint jóváhagyott – munkaterv alapján végzi.
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V.
A Hivatal gazdálkodása

1. Hivatal önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok feletti
rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel
rendelkezõ központi költségvetési szerv, amelynek költségvetése az OKM fejezetén belül szerepel.
2. A Hivatal a tényleges költségeit meg nem haladó
mértékû költségtérítést kérhet, amennyiben jogszabályban
meghatározott feladatát a közoktatási intézmény, a helyi
önkormányzat vagy más fenntartó, illetve magánszemély
felkérésére végzi.

VI.
Záró rendelkezések
A jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba,
hatálybalépésével egyidejûleg a Hivatal 2006. december 28-án kelt, 17093-4/2006. ügyiratszámú alapító okirata hatályát veszti.
Budapest, 2007. december 10.
(30418/2007.)
Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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II. FÕRÉSZ: Hivatali igazgatás
AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI
Összefoglaló
a Táncsics Mihály Alapítvány 2005–2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenõrzésérõl (0751)
Az Állami Számvevõszék befejezte a Táncsics Mihály Alapítvány 2005–2006. évi gazdálkodása törvényességének
ellenõrzését. A kuratórium az ellenõrzött idõszakban betartotta az alapító okirat elõírásait, törvényesen mûködött. Döntéseit az alapító okiratban elõírtak szerinti határozatképes ülésen, a jelen lévõ kurátorok egyszerû szótöbbségével hozta
meg, amelyek a pártalapítványi törvényben és az alapító okiratban rögzített célok megvalósítását szolgálták. A képviseleti jog és a bankszámla feletti rendelkezés alapító okiratbeli szabályozása megfelelt a törvényi elõírásoknak, gyakorlása
pedig az alapító okiratnak. Az alapító az elõzõ ellenõrzésünk javaslata ellenére az alapító okiratban nem rögzítette a kuratóriumi határozatok érvényességéhez szükséges szótöbbség viszonyítási alapját. Az SZMSZ – korábbi ellenõrzésünk
javaslatától eltérõen – nem szabályozta az információs központ, a 2006-ban létrehozott kutató- és nemzetközi kapcsolattartásért felelõs munkacsoportok mûködésének rendjét és szabályait.
Az alapítvány összes bevétele az ellenõrzött 2005–2006. években összesen 1 012 420 ezer Ft volt, ebbõl a központi
költségvetési támogatás 89,7%-ot képviselt. Az éves költségvetési támogatás mértéke mindkét évben megfelelt a párttörvény által meghatározott alap- és mandátumarányos kiegészítõ támogatás együttes értékének. Magánszemélyektõl
3466 ezer Ft (0,3%) pénzbeli adományt kapott az alapítvány. Az adományozók a törvényi elõírásoknak megfelelõen,
adományukat az alapítvány pénzforgalmi számlájára teljesítették. A TMA az adományokat a pártalapítványi törvény
elõírásának megfelelõen, saját honlapján közzétette. A kuratórium az alapító okirat elõírásától eltérõen, 2006-ban két
belföldi adományról nem hozott elfogadó határozatot.
A kuratórium az ellenõrzött években realizált összes bevételének 78%-át (788 749 ezer Ft) használta fel, a ráfordítások 93%-át célszerinti feladatokra, 7%-át az alapítvány mûködésére fordította. Az alapítványi célokat részben a TMA
szervezeti keretei között (44%), másrészt külsõ szervezetek és magánszemélyek támogatásával (56%) valósította meg.
Az alapítványi keretek között megvalósított szakmai programokról és rendezvényekrõl elõzetes szakmai javaslat és
pénzügyi terv alapján döntött. A támogatásokat egyedi kérelemre, saját kezdeményezésre és pályázati úton nyújtotta. Az
ellenõrzött idõszakban egy pályázati felhívást tett közzé, ennek keretében 145 pályázót 72 100 ezer Ft támogatásban részesített. A kuratórium – a támogatás felhasználásáról benyújtott elszámolások ellenõrzése során – 25 pályázót szólított
fel hiánypótlásra, ebbõl kilenc a helyszíni ellenõrzés befejezéséig nem tett eleget a felszólításnak. Ehhez hozzájárult az
is, hogy a támogatási szerzõdések nem írtak elõ szankciót a hiánypótlás elmulasztása miatt. A kuratórium elnöke mind a
pályázati, mind az egyedi kérelem alapján támogatottakkal szerzõdést kötött. A támogatási szerzõdések tartalmazták az
elszámolás határidejét, az elszámoláshoz csatolandó dokumentumok körét, nem írták elõ azonban az elszámolási határidõ elmulasztásának szankcióit, a hiánypótlás szabályait, a támogatás visszakövetelésének eseteit, mindezek hiánya az
elszámolások elhúzódását eredményezte. Az alapítvány által elfogadott elszámolások 24%-a hiányos volt, a támogatottak a hiányosságokat a helyszíni ellenõrzés ideje alatt pótolták.
A TMA az ellenõrzött idõszak mindkét évére elkészítette az egyszerûsített éves beszámolókat, a számviteli politikában rögzített formában, határidõben, és a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen. A beszámolókat a felügyelõbizottság
(FB) véleményezte, a könyvvizsgáló hitelesítõ záradékkal látta el, és a kuratórium érvényes határozattal elfogadta. A beszámolók elkészítésénél érvényesítették a számviteli törvényben megfogalmazott alapelveket. Az éves beszámolók az
alapítvány gazdálkodásáról megbízható és valós képet mutattak. Az éves mérlegekben kimutatott eszközök és források
értékadatait a leltározási szabályzat elõírása szerinti leltárakkal, az eredménykimutatásban kimutatott bevételeket és ráfordításokat könyvelési alapbizonylatokkal támasztották alá. Az eszközbeszerzések és a ráfordítások elszámolásánál érvényesítették a kötelezettségvállalás, a teljesítésigazolás és utalványozás, valamint a banki aláírás szabályait. A TMA
rendelkezett a kuratórium által jóváhagyott, a könyvvezetés és a beszámoló elkészítésének rendjét meghatározó számviteli politikával, és ahhoz kapcsolódó szabályzatokkal. A könyvvezetésben érvényesítették a bizonylatok számviteli törvény által elõírt alaki és tartalmi követelményeit a könyvviteli nyilvántartásokban való rögzítés idõpontjának igazolása
kivételével. A belsõ szabályzatokban elõírt egyedi nyilvántartásokat vezették, és azoknak a fõkönyvi adatokkal való
egyeztetését elvégezték. A készpénzkiadási bizonylatokhoz minden esetben csatolták az utalványozott alapbizonylatokat. A 2005–2006. években a házipénztár záró pénzkészlete a havi pénztárzárások felénél meghaladta a pénzkezelési
szabályzatban elõírt mértéket, a felvett elõlegek 35%-át az elszámolási határidõt meghaladóan számolták el, 2%-ánál a
korábban felvett elõleg elszámolása nélkül folyósítottak újabb elõleget. Az ellenõrzés nem állapított meg jogosulatlan
kifizetést.
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A TMA az ellenõrzött években munkáltatói és kifizetõi jogkörében eleget tett az adózási és társadalombiztosítási jogszabályok rendelkezéseinek, az elõírt nyilvántartásokat vezette, az adatszolgáltatást határidõben teljesítette. A bér- és
bérjellegû kifizetésekbõl a magánszemélyek adóelõlegeit és járulékait levonta, a munkáltatót, illetve kifizetõt terhelõ
költségvetési befizetési kötelezettséget határidõben teljesítette. A hivatali személygépkocsi magáncélú használata utáni
cégautóadót, az adómentes mértéket meghaladó természetbeni juttatás utáni személyi jövedelemadót megfizették.
Az FB az alapító okirat elõírásával összhangban rendszeresen ellenõrizte a kuratórium mûködésének törvényességét,
az alapítvány gazdálkodásának szabályosságát a támogatási rendszer ellenõrzése kivételével, a belsõ szabályozottságot,
a pénzügyi terveket és beszámolókat. Az ellenõrzött két évben a belsõ ellenõrzés folyamatba épített, elõzetes és utólagos
vezetõi ellenõrzéssel valósult meg. A vezetõi ellenõrzés a képviseleti jog, a kötelezettségvállalás és utalványozás, a
munkáltatói jogkör gyakorlása, a bankszámla feletti rendelkezés során valósult meg. A folyamatba épített ellenõrzés
nem mûködött teljeskörûen a támogatások elszámoltatásánál és a házipénztár vezetésénél.
A kuratórium a TMA céljaival összhangban, 2006-ban Kapcsolat.hu Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság elnevezéssel, egyszemélyes gazdasági társaságot hozott létre, kapcsolatépítõ és kommunikációs
program megvalósítására. A kuratórium a törvényi elõírásokkal összhangban gyakorolta a tulajdonosi jogokat. A kft.
150 000 ezer Ft kamatmentes fejlesztési támogatási kölcsönt kapott az alapítványtól. A kölcsönrõl a kuratórium határozott, a felek az erre vonatkozó írásbeli szerzõdést a kuratórium határozatával összhangban, de késedelmesen kötötték
meg, ezzel megsértették az alapító okirat elõírását.
A kuratóriumnak javasoltuk a belsõ szabályzatok felülvizsgálatát, valamint a támogatásokra vonatkozóan a határidõn
túli elszámolás miatti szankciók meghatározását, a felhasználásról szóló eredeti számlák záradékolásának elõírását, az
elszámolások ellenõrzésénél a támogatási szabályzatban és a szerzõdésben foglaltak következetes érvényesítését. Javasoltuk továbbá, hogy gondoskodjon a számviteli bizonylatokon a könyvviteli nyilvántartásokban történt rögzítés idõpontjának feltüntetésérõl, továbbá a pénzkezelési szabályzat elõírásának maradéktalan betartásáról a záró pénzkészlet és
az utólagos elszámolásra kiadott elõlegek vonatkozásában.
Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.

Összefoglaló
a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének
2007. évi átfogó ellenõrzésérõl (0752)
Az Állami Számvevõszék a stratégiájában foglalt célkitûzéseknek megfelelõen a helyi önkormányzatok gazdálkodási
rendszere átfogó ellenõrzésének programját a 2007. évtõl megújította, azt kiegészítette további – teljesítmény-ellenõrzési – elemekkel. Az ellenõrzésre az Országgyûlés illetékes bizottságai részére is átadott, országosan egységes ellenõrzési program alapján került sor.
Az ellenõrzés célja annak értékelése volt, hogy az Önkormányzat a pénzügyi egyensúlyt a költségvetésében és annak
teljesítése során milyen módon biztosította, felkészült-e a szabályozottság és a szervezettség terén az európai uniós források igénylésére és felhasználására, továbbá az e-közigazgatás bevezetése miatti szervezet-korszerûsítési feladatokra, valamint az Önkormányzat a 2006. évben kialakította-e és megbízhatóan mûködtette-e a gazdálkodás belsõ kontrolljait, a
feladatok szabályszerû ellátásához hozzájárult-e a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés, valamint a
belsõ ellenõrzés. Utóellenõrzés alapján értékeltük, hogy az Önkormányzatnál megfelelõen hasznosították-e az elmúlt
négy évben végzett számvevõszéki ellenõrzések megállapításait, szabályszerûségi és célszerûségi javaslatait.
Az Önkormányzat tervezett költségvetési bevételei és kiadásai 2004–2007 között folyamatosan növekedtek, de a tervezett költségvetési bevételek és kiadások egyensúlya nem volt biztosított, mivel a tervezett költségvetési bevételek nem
nyújtottak fedezetet a tervezett költségvetési kiadásokra. A költségvetés teljesítése során a 2004. évben az Önkormányzat költségvetési többlettel, a 2005. és a 2006. években növekvõ összegû költségvetési hiánnyal zárta az évet. A tervezett
költségvetési hiányt mérsékelte a teljesített költségvetési kiadások tervezettõl való elmaradása, a mûködési célú költségvetési bevételek tervezettet meghaladó emelkedése. A pénzügyi egyensúly biztosításához folyószámlahitelt vettek
igénybe, ennek keretösszegét 2004–2006 között a háromszorosára emelték, valamint a felvett felhalmozási célú hosszú
lejáratú hitelek állománya a 2004. év végi 1934 millió Ft-ról a 2006. év végére 5583 millió Ft-ra nõtt.
Az Önkormányzat a belsõ szabályozottság tekintetében összességében nem készült fel eredményesen az európai uniós
források igénylésére és fogadására, mivel az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztési feladatok lebonyolításával
kapcsolatos folyamatba épített és belsõ ellenõrzés kötelezettségét, eljárási rendjét nem határozták meg. A polgármesteri
hivatalban szabályozták a pályázatfigyelési, a pályázatkészítési és a fejlesztéslebonyolítási feladatokat. Az Önkormány-
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zat az európai uniós források igénylésére és fogadására a pályázatfigyelési, a pályázatkészítési és a fejlesztéslebonyolítási feladatok ellátását összességében eredményesen szervezte meg, ezen feladatok szervezeti feltételeit kialakították.
A polgármesteri hivatalban e-közigazgatási feladatokat ellátó informatikai rendszert mûködtettek, az adózás területén
elérték a 3. elektronikus szolgáltatási szintet. A fejlesztési célú támogatások adatait, valamint a vagyonnal való gazdálkodással összefüggõ, nettó ötmillió Ft-ot elérõ vagy azt meghaladó értékû szerzõdések adatait a 2006. évben közzétették,
azonban ezt a kötelezettséget nem teljesítették a 2007. évben a mûködési célú támogatások, és az éves költségvetési beszámolók szöveges indoklása esetében.
A polgármesteri hivatalnál a költségvetés tervezési és a zárszámadás készítési folyamatok szabályozottsága a 2006.
évben alacsony kockázatot jelentett, a belsõ kontrollok mûködésének megbízhatósága összességében kiváló volt, mivel
a költségvetési tervezés és zárszámadás-készítés folyamatában az elõírt ellenõrzési, egyeztetési feladatokat elvégezték.
A gazdálkodási, a pénzügyi-számviteli és a folyamatba épített ellenõrzési feladatok szabályszerû végrehajtásában a feladatok szabályozottsága a 2006. évben összességében alacsony kockázatot jelentett az elvégezendõ feladatok szabályszerû végrehajtásában. A kialakított kontrollok mûködésének megbízhatósága összességében kiváló volt, annak ellenére, hogy az utalvány-ellenjegyzés nem adott megfelelõ biztosítékot az állományba nem tartozók megbízási díjával kapcsolatos gazdálkodási feladatok szabályszerû ellátására. A belsõ ellenõrzés szervezeti kereteinek kialakítása és szabályozása az ellenõrzések végrehajtásában összességében magas kockázatot jelentett, mivel a törvényi elõírások ellenére
az intézmények ellenõrzését végzõk esetében nem biztosított az ellenõrök szervezeti függetlensége, tevékenységükhöz
nem készült belsõ ellenõrzési kézikönyv, stratégiai terv.
Az ÁSZ az elmúlt négy évben ellenõrizte az Önkormányzat gazdálkodását átfogó jelleggel, továbbá a szennyvízközmû fejlesztési és mûködtetési feladatok ellátását, az út- és szennyvízcsatorna-beruházásokra igénybe vett közmûfejlesztési támogatások, a normatív és kötött felhasználású állami hozzájárulások igénylésének és elszámolásának szabályszerûségét. Javaslataink hasznosítására intézkedési tervet készítettek, összességében a javaslatok mintegy négyötöd része
hasznosult. A javaslatok eredményeként javult a költségvetés-készítés rendje, a gazdálkodási és a pénzügyi-számviteli
feladatok ellátásának szabályozottsága, a belsõ kontrollrendszer mûködése.
A helyszíni ellenõrzés megállapításai mellett a jogszabályi elõírások betartása, valamint a munka színvonalának javítása érdekében javaslatokat fogalmaztunk meg a polgármester és a jegyzõ részére. Javasoltuk, hogy a polgármester tájékoztassa a Közgyûlést az ellenõrzés megállapításairól, segítse elõ a javaslatok megvalósítását, készíttessen intézkedési
tervet azok végrehajtása érdekében.
Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

A Külügyminisztérium közleménye

II.
A gazdasági kapcsolatok eseményei
A magyar–EU kereskedelmi kapcsolatok alakulása
2007. november havi adatok alapján
2007. XI. hónap adatai szerint az EU többi 26 tagállamába való kiszállítás (1. sz. táblázat) 49 875 M eurót
(2006. I–XI. hónapjában 42 891 M eurót), a beérkezés
44 260 M eurót (2006. I–XI. hónapjában 39 614 M eurót)
tett ki, így 2007. novemberben a múlt év azonos idõszakához képest, euróban mérve, a kiszállítások 16,3%-kal emelkedtek, a beérkezések 11,7%-kal nõttek. Ugyanezen idõszakban a magyar összkivitel közel azonos mértékben,
16,5%-kal (54 028 M euróról 62 946 M euróra) bõvült,
az összbehozatal az EU-tagállamokból való beérkezésnél valamivel jobban nõtt, 12,4%-kal (56 279 M euróról 63
241 M euróra). Ennek megfelelõen a tagországok részesedése a magyar kivitelben 79,2%-ot (2006. I–XI. hónapjában
79,4%), a behozatalban 70,0%-ot (2006. I–XI. hónapjában
70,4%) tett ki. A fentiek szerint a forgalom egyenlege az egy
évvel korábbi azonos idõszakban regisztrált 3277 M eurós
többlethez képest most 5615 M eurós többletet mutatott,
miközben a teljes magyar forgalomban mért elõzõ évi deficit
2251 M euróról 2007. novemberében 295 M euróra csökkent (lásd 3. számú táblázat).
Az EU-tagországokkal bonyolított forgalmunkban az
export-rangsor lényegesen átrendezõdött, Ausztria korábbi
tartósan második helyérõl lecsúszott az 5. helyre, Olaszország és Franciaország is megelõzte, sõt most az 1–11. hó
adatai alapján Szlovákia is. Nagy-Britannia sokáig az
5–6. legfontosabb exportpartnerünk volt, most azonban az
utóbbi hónapok tendenciája alapján Románia megelõzte és
Lengyelország forgalma is nagyon közel került hozzá.
A tagországokkal lebonyolított áruforgalom szerkezete a SITC árufõcsoportok szerinti megoszlás alapján a
következõként alakult (2. számú táblázat):
A kiszállításban az élelmiszerek 3212 M eurót tettek ki,
részesedésük így 6,4% (2006. XI. hónapjában 5,1%), a
nyersanyagok értéke 1070 M euró volt, mely 2,1%-os súlyt
jelent (2006. XI. hónapjában 2,1%), az energiahordozók
1017 M eurót értek el, ez 2,0%-os részesedés (2006.

XI. hónapjában 2,1%), a feldolgozott termékek értéke
13 654 M euró volt, ez 27,5%-os hányadnak felel meg
(2006. XI. hónapjában 27,8%), míg a gépek és berendezések 30 922 M eurós forgalma 62,0%-os részarányt képvisel
(2006. XI. hónapjában 62,9%).
A beérkezések esetében az élelmiszerek 2449 M eurót
tettek ki, így részesedésük 5,5% (2006. XI. hónapjában
5,2%), a nyersanyagok értéke 707 M euró volt, mely
1,6%-os súlyt jelent (2006. XI. hónapjában 1,6%), az energiahordozókból 1435 M euró értékû érkezett be, ami
3,2%-os részaránynak felel meg (2006. XI. hónapjában
3,7%), a feldolgozott termékek beérkezése 17 800 M eurót
ért el, ez 40,3%-os hányadnak felelt meg (2006. XI. hónapjában 39,8%), míg a gépek és berendezések cikkcsoport
21 869 M eurós beérkezéssel 49,4%-os részesedést reprezentált (2006. XI. hónapjában 49,7%).
Tájékoztatásul közöljük az EU-n kívüli legfontosabb
partnerországokkal lebonyolított forgalom adatait is
(3. számú táblázat).
Ezek szerint 2007. tizenegy hónapjában az átlagot lényegesen meghaladóan nõtt kivitelünk Oroszországba (+38%),
Ukrajnába (+37%), szintén az átlag felett alakult a Szerbiába (+50%), valamint a Svájcba (+37%) irányuló exportunk
is. Kisebb részesedéssel bír, de jelentõs növekedést mutat a
kanadai (+28%) exportforgalom. A Kínába irányuló export
üteme is az átlag feletti mértékben nõtt (+23%). A horvátországi (+15%) exportunk az országos átlagnál kisebb mértékben nõtt. Az USA-ba irányuló exportunk stagnált, Japánba a kiszállítások értéke valamelyest csökkent az elõzõ
évi szinthez képest.
Behozatalunkban a legnagyobb részesedéssel bíró relációk közül az orosz forgalom kismértékben csökkent
(–6%) az elõzõ évihez képest. A kisebb volumenû ukrajnai
(+33%) és Szerbiából (+37%), valamint Horvátországból
(+141%) származó, továbbá a kanadai (+71%) behozatal is
jelentõsen emelkedett. Az országos átlag körül alakult a kínai (+17%), a japán (+9%) és az USA-ból származó
(+10%) importunk. Svájcból a behozatal csökkent.
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1. számú táblázat
Az Európai Unió 27 tagországán belül bonyolított 2007. január–november havi áruforgalom
(feladó/rendeltetési országok szerint)
M.e.: M EUR
KISZÁLLÍTÁS
ORSZÁG
Index
2007/2006

BEÉRKEZÉS
Megoszlás
(%)
2007-ben

Index
2007/2006

Megoszlás
(%)
2007-ben

2006

2007

28,8%

15 433

17 303

112,1%

27,4%

117,4%

5,5%

2 600

2 853

109,7%

4,5%

2 958

116,7%

4,7%

2 693

2 715

100,8%

4,3%

2 635

2 845

108,0%

4,5%

3 527

3 798

107,7%

6,0%

Szlovákia

2 088

2 904

139,1%

4,6%

1 511

1 956

129,5%

3,1%

Románia

2 159

2 842

131,7%

4,5%

1 264

1 432

113,3%

2,3%

Nagy-Britannia

2 411

2 730

113,3%

4,3%

1 352

1 575

116,5%

2,5%

Lengyelország

2 187

2 637

120,6%

4,2%

2 422

2 499

103,2%

4,0%

Csehország

1 842

2 365

128,4%

3,8%

1 734

2 212

127,6%

3,5%

Spanyolország

1 843

1 964

106,6%

3,1%

793

937

118,1%

1,5%

Hollandia

1 652

1 992

120,6%

3,2%

2 414

2 691

111,5%

4,3%

Belgium

1 078

970

89,9%

1,5%

1 183

1 268

107,1%

2,0%

Svédország

597

614

102,9%

1,0%

815

771

94,5%

1,2%

Szlovénia

575

625

108,8%

1,0%

338

587

173,5%

0,9%

Bulgária

403

610

151,2%

1,0%

90

87

96,9%

0,1%

Dánia

338

446

131,7%

0,7%

337

423

125,4%

0,7%

Görögország

289

404

139,8%

0,6%

58

70

120,7%

0,1%

Portugália

325

354

109,0%

0,6%

122

135

110,5%

0,2%

Finnország

315

271

86,0%

0,4%

410

467

113,8%

0,7%

Írország

247

278

112,9%

0,4%

274

282

103,1%

0,4%

2006

2007

Németország

16 051

18 115

112,9%

Olaszország

2 953

3 466

Franciaország

2 534

Ausztria
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KISZÁLLÍTÁS

BEÉRKEZÉS

ORSZÁG
2006

Litvánia

Megoszlás
(%)
2007-ben

Index
2007/2006

2007

2006

Index
2007/2006

2007

Megoszlás
(%)
2007-ben

147

169

115,0%

0,3%

33

40

120,4%

0,1%

Lettország

75

117

155,3%

0,2%

8

13

156,7%

0,0%

Észtország

86

93

109,2%

0,1%

84

39

46,6%

0,1%

Ciprus

35

43

123,6%

0,1%

9

19

212,2%

0,0%

Luxemburg

23

52

228,5%

0,1%

53

71

134,1%

0,1%

4

9

205,9%

0,0%

57

20

34,5%

0,0%

EU összesen

42 891

49 875

116,3%

79,2%

39 614

44 260

111,7%

70,0%

Magyarország
összesen

54 028

62 946

116,5%

100,0%

56 279

63 241

112,4%

100,0%

Málta

2. számú táblázat
EU 27 országon belüli árucsere-forgalom struktúrájának változása SITC Árufõcsoportok szerint
2007. január–november hónapban

Kiszállítás

Beérkezés

Árufõcsoport
2006
M euró

Élelmiszerek, ital, dohány

2006
%

2007
M euró

2007
%

2006
M euró

2006
%

2007
M euró

2007
%

2 188

5,1

3 212

6,4

2 061

5,2

2 449

5,5

Nyersanyagok

900

2,1

1 070

2,1

646

1,6

707

1,6

Energiahordozók

884

2,1

1 017

2,0

1 455

3,7

1 435

3,2

Feldolgozott termékek

11 916

27,8

13 654

27,5

15 765

39,8

17 800

40,3

Gépek, gépi berendezések

27 004

62,9

30 922

62,0

19 687

49,7

21 869

49,4

Összesen

42 892

100,0

49 875

100,0

39 614

100,0

44 260

100,0
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3. számú táblázat
Külkereskedelmi termékforgalom 2007. január–november hóban
(feladó/rendeltetési országok szerint)
M.e.: M EUR
KISZÁLLÍTÁS

BEÉRKEZÉS

EGYENLEG

ORSZÁG

EU 27 ország

Index
2007/2006

2006

2007

42 891

49 875 116,3%

Egyes kiemelt EU-n kívüli országok

KIVITEL

Index
2007/2006

2006

2007

39 614

44 260 111,7%

2007

2006

3 277

5 615

BEHOZATAL

Horvátország

814

935 114,8%

125

302 241,2%

689

633

Szerbia

522

782 149,9%

125

171 136,8%

397

611

Svájc

509

698 137,1%

547

519

95,0%

–38

179

1 435

1 979 137,9%

4 541

4 254

93,7%

–3106

–2275

906

1 242 137,2%

617

820 132,9%

289

422

1 481

1 481 100,0%

957

1 052 109,9%

524

429

91

117 128,5%

89

152 171,1%

2

–35

Oroszország
Ukrajna
USA
Kanada

Japán

271

264

97,6%

1 632

1 784 109,4%

–1361

–1520

Kína

566

697 123,3%

2 840

3 322 117,0%

–2274

–2625

54 028

62 946 116,5%

56 279

63 241 112,4%

–2251

–295

Magyarország összesen
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Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium utasítása
Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
5/2008. (BK 5.) ÖTM
utasítása
az önkormányzati és területfejlesztési miniszter által
adományozható elismerések adományozásának
eljárási szabályairól, az állami kitüntetésekre,
tábornoki elõléptetésre, valamint társminiszteri
elismerésekre való felterjesztés rendjérõl

akban: humánpolitikai szervezeti egység) útján lehet elõterjeszteni. Az eljárási rend tekintetében az egyéb jogszabályban meghatározott Díj Bizottságok által készített elõterjesztések kezdeményezésnek minõsülnek, amelyeket a
humánpolitikai szervezeti egységhez kell benyújtani miniszteri döntésre való felterjesztés céljából.

4. A kezdeményezésnek tartalmaznia kell az elismerésre
javasolt nevét, azonosító adatait, a javasolt elismerés megnevezését. A kezdeményezés indokolásában ki kell térni a
Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter (a to- javasolt személy eddigi szakmai életútjára, csoportok,
vábbiakban: miniszter) által irányított szerveknek az elis- szervezetek, intézmények tevékenységére, kiemelve azt a
merésekkel kapcsolatos egyes feladatai egységes ágazati rendkívüli teljesítményt vagy kimagasló eredményt, amely
végrehajtására kiadom az alábbi
az elismerést megalapozza. A díjakra és egyéb miniszteri
elismerésekre felterjesztésre kerülõ, természetes személyre
utasítást.
vonatkozó kezdeményezés kötelezõ adattartalmát az utasítás 1. melléklete tartalmazza.
1. Az utasítás hatálya kiterjed az Önkormányzati és Te5. A humánpolitikai szervezeti egységhez
rületfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: Minisztéria) állami kitüntetésre vonatkozó kezdeményezést az átum) hivatali szervezeteire; a miniszter irányítása alá tartozó önálló szervekre; a miniszter közremûködésével irányí- adás tervezett idejét megelõzõen legalább öt hónappal,
b) a miniszteri elismerésre vonatkozó kezdeményezést
tott, a Kormány területi államigazgatási szerveiként mûködõ közigazgatási hivatalokra (a továbbiakban együtt: irá- – kivéve a Virágos Magyarországért Díjat – legalább két
hónappal,
nyított szervek).
c) a más miniszter által adományozható elismerésre vo2. Az utasítás szabályait kell megfelelõen alkalmazni
natkozó kezdeményezést az adott elismerésre vonatkozó
a) a helyi önkormányzatok választott tagjainak és fogeljárási rendet meghatározó jogszabályban megjelölt határlalkoztatottainak elismerésére és kitüntetésre elõterjeszidõt megelõzõen legalább két hónappal
tésére;
kell felterjeszteni, illetve megküldeni. Tábornoki elõlépteb) az irányított szervektõl nyugdíjazott foglalkoztatottak
tésre vonatkozó kezdeményezésnek a tervezett kihirdetést
és a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról
megelõzõ legalább két hónappal kell beérkeznie. Elõre
szóló 2006. évi LV. törvény 2. §-ának aa) alpontja alapján
nem látható okból indokolttá vált vagy rendkívüli esemegosztott feladatok szerint korábbi belügyi feladatot elláménnyel kapcsolatos elismeréseknél a határidõktõl el lehet
tó szervektõl nyugállományba helyezettek elismerésének
tekinteni.
rendjére;
6. A foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött idõ után járó
c) a miniszter feladatkörébe tartozó szakterületeken kipénzjutalom
és az egyéb jogszabályban meghatározott jeemelkedõ teljesítményt nyújtó, illetve kiemelkedõ eredméles
születésnapok,
továbbá nyugdíjba vonulás alkalmából
nyeket elérõ természetes személyek, csoportok, szervezeadományozható
miniszteri
emléktárgy adományozásának
tek és intézmények; az irányított szervek munkáját támogatervezhetõsége
érdekében
az
irányított szervek – a Minisztó magyar és külföldi személyek, szervezetek, közösségek
térium
hivatali
szervezetei
kivételével
– az esedékességet
tevékenységének és érdemeinek elismerésével kapcsolatos
megelõzõ
év
november
15-éig
kötelesek
az erre vonatkozó
eljárási rendre.
összesítést – az elismerésben részesítendõ személy és az el3. Állami kitüntetés, miniszteri elismerés, más miniszter
ismerés jogcíme megjelölésével – a humánpolitikai szerveáltal adható elismerés adományozására, továbbá tábornoki
zeti egység részére megküldeni.
elõléptetésre vonatkozó kezdeményezést (a továbbiakban
együtt: kezdeményezés) kizárólag a Minisztérium humán7. A beérkezett kezdeményezéseket – a miniszter mérlepolitikai feladatokat ellátó szervezeti egysége (a további- gelési jogkörébe nem tartozó, külön jogszabályban megha-
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tározott elismerések kivételével – a Minisztérium Elismerési Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) bírálja el.
8. A Bizottság tagjai:
a) a minisztérium államtitkára, akadályoztatása esetén
titkárságvezetõje,
b) a kabinetfõnök, akadályoztatása esetén titkárságvezetõje,
c) a Miniszteri Titkárság vezetõje,
d) a közjogi és koordinációs szakállamtitkár, akadályoztatása esetén titkárságvezetõje,
e) a humánpolitikai szervezeti egység vezetõje,
f) a Miniszteri Kabinetnek az egyeztetésre kijelölt munkatársa.
9. A Bizottság titkára a humánpolitikai szervezeti egységen belül elismerési feladatokat ellátó osztály vezetõje.
10. A Bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet a
kezdeményezéssel érintett szakterületért felelõs szakállamtitkár.
11. A Bizottság havonta egyszer ülésezik és a felterjesztett kezdeményezéseket a miniszteri döntés elõkészítése
céljából véleményezi. A Bizottság véleményezési jogköre
nem terjed ki a Díj Bizottságok által tett kezdeményezések
szakmai megalapozottságának vizsgálatára. A jelen utasításban meghatározott eljárási rendtõl eltérõ, illetve a
4. pontban megjelölteket nem tartalmazó kezdeményezést
a Bizottságnak el kell utasítania.
12. A Bizottság által kialakított javaslatokat a humánpolitikai szervezeti egység vezetõje a kabinetfõnök jóváhagyásával, a Miniszteri Titkárság útján, havonta egy alkalommal, az 5 pontban meghatározott határidõk lejártát
megelõzõ 14 nappal – összesített táblázat formájában –
terjeszti fel miniszteri döntésre. A miniszter döntése alapján kerül sor az elõterjesztések elkészítésére és – állami kitüntetés, más miniszter által adományozható elismerés, továbbá tábornoki elõléptetésre vonatkozó javaslat esetén –
a javaslat megküldésére a döntésre jogosult részére.
13. Az állami kitüntetés adományozására, illetve a nem
az irányított szerveknél foglalkoztatott személy miniszteri
elismerésére vonatkozó bizottsági javaslathoz a humánpolitikai szervezeti egységnek be kell szerezni, és mellékelni
kell az elismerésre javasolt személy nyilatkozatát, amelyben hozzájárul személyazonosító adatai és lakcímadatának a kitüntetettek nyilvántartásában való kezeléséhez, to-
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vábbá nevének és az elismerés tényének közzétételéhez.
Az állami kitüntetés adományozására vonatkozó javaslathoz szükséges nyilatkozatot a Kitüntetési Bizottságról és
az állami kitüntetések adományozásának rendjérõl szóló
1130/2002. (VII. 24.) Korm. határozat függeléke, a miniszteri elismerésre vonatkozó javaslathoz szükséges nyilatkozat formanyomtatványát az utasítás 2. melléklete tartalmazza. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában a javasolt
személy nem terjeszthetõ fel állami kitüntetésre, illetve
miniszteri elismerésre.
14. A miniszter által adományozott elismerésekkel kapcsolatos elõkészítési, emléktárgy-biztosítási, nyilvántartási, szervezési és koordinációs feladatokat a humánpolitikai
szervezeti egység végzi. Ennek során az elismerési javaslatok elõkészítése, az elismerések bizonylatolása és kifizetése érdekében a kezdeményezõt hiánypótlásra hívhatja
fel, illetve további adatokat és nyilatkozatokat kérhet be, a
mindenkori hatályos adó- és társadalombiztosítási jogszabályoknak megfelelõen.
15. Az elismerés adományozásáról miniszteri határozatban kell rendelkezni. A kitüntetésre és egyéb elismerésre
vonatkozó adatokat a foglalkoztatott személyzeti anyagában kell nyilvántartani.
16. Az elismerésrõl szóló okmánnyal egyidejûleg igazolást kell kiadni az elismerésben részesülõ részére,
amelyben az érintett tájékoztatást kap a pénzjutalom
összegérõl (emléktárgy értékérõl), a levont jövedelemadó-elõlegrõl, a nyugdíj- és munkavállalói járulékról,
egyéb levonásról. Az igazolás kiállításához szükséges
adatokat a humánpolitikai és a pénzügyi szervek biztosítják.
17. A kitüntetés viselésére érdemtelenné vagy méltatlanná vált személyek kitüntetésének visszavonására, címtõl való megfosztásra vonatkozó tájékoztatást vagy kezdeményezést a humánpolitikai szervezeti egységhez kell további intézkedésre megküldeni.
18. Az utasítás a közzétételét követõ 3. napon lép hatályba, azzal, hogy a Pro Régió Díj vonatkozásában szabályait csak a 2009. évi adományozást megelõzõ eljárásban
kell elõször alkalmazni.
Bajnai Gordon s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter
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1. melléklet az 5/2008. (BK 5.) ÖTM utasításhoz

KEZDEMÉNYEZÉS
..................................................................
miniszteri elismerésre

NÉV:
Leánykori név:
Születési hely, idõ:
Anyja neve:
Munkahelye:
Beosztása:
Foglalkoztatási jogviszony kezdete:
Lakcíme:
Elérhetõsége:
Korábbi miniszteri elismerés idõpontja:
Az elismerés átadásának javasolt idõpontja:

INDOKOLÁS:
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2. melléklet az 5/2008. (BK 5.) ÖTM utasításhoz

Nyilatkozat

Alulírott, hozzájárulok ahhoz, hogy a ………………………………………………. miniszteri elismerés adományozását elõkészítõ eljárásban az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium humánpolitikai szervezeti egysége természetes személyazonosító adataimat (név, születési hely, születés dátuma, anyja neve), lakcím adataimat, valamint az
adományozásra irányuló javaslat megalapozásához szükséges személyes adataimat nyilvántartsa. Elismerésben részesítésem esetére hozzájárulok nevemnek, a hivatalos közleményben, valamint a minisztérium honlapján való közzétételéhez.

Dátum

…………………………………………
elismerésre javasolt aláírása
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A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium utasításai
A gazdasági és közlekedési miniszter
6/2008. (II. 15.) GKM
utasítása
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
TEN-T pályázatok és egyéb EU-támogatású
projektek elõkészítésével kapcsolatos
fejezeti kezelésû elõirányzatai tervezésének
és felhasználásának szabályairól

gyakorlásáról szóló GKM utasítás a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központot (a továbbiakban: KKK) jelölte ki.
A szakmai felügyeletet a GKM Infrastruktúra-fejlesztési
Programok fõosztály (a továbbiakban: IFPF) látja el, a felügyeleti jogokat az infrastruktúra ügyekért felelõs szakállamtitkár gyakorolja.

(4) Az elõirányzatok felhasználása során, a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzések esetében, a KKK
által kidolgozott és a GKM Közbeszerzési Bizottsága
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény egyetértésével kiadott Közbeszerzési szabályzat rendelke(a továbbiakban: Áht.) 24. §-ának (9) bekezdése és a zései szerint kell eljárni.
49. §-ának o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
(5) Az elõirányzatokkal való gazdálkodási feladatok elMagyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló
látása
során az elõirányzat szakmai kezelõje biztosítja a
2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 1. melköltség-hatékony
és racionális forrásfelhasználást, a célok
lékletének XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium feés
támogatások,
valamint
a gazdálkodás jogszabályokkal
jezete TEN-T pályázatok és egyéb EU-támogatású projekvaló
összhangját.
tek elõkészítésével kapcsolatos fejezeti kezelésû elõirányzatai tervezésének és felhasználásának eljárásrendjét – a
(6) A feladatfinanszírozási körbe tartozó elõirányzatok
pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. pénzügyi mûveleteinek lebonyolítására a Magyar Állam(VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában megállapí- kincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000-01220139tott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértés- 50050000 számú fejezeti feladatfinanszírozási elõirányben – az alábbiak szerint szabályozom.
zat-felhasználási keretszámlát vezet. A Kihelyezett szakértõi támogatás elõirányzat pénzügyi mûveletei a Kincstár
10032000-01220139-59000002 számú GKM Útpénztár
I. rész
elõirányzat felhasználási keretszámlán bonyolódnak.
A Kincstár által felszámított számlavezetéshez kapcsolódó
Általános rendelkezések
díjak fedezetét – a Kihelyezett szakértõi támogatás elõirányzat kivételével – a GKM a Kincstári díjak fejezeti ke1. §
zelésû elõirányzat terhére finanszírozza. A Kihelyezett
szakértõi támogatás elõirányzathoz kapcsolódó, a Kincstár
(1) A Kötv. 1. melléklet XV. Gazdasági és Közlekedési által felszámított számlavezetési és egyéb díjak fedezetét
Minisztérium (a továbbiakban: GKM) fejezet TEN-T pá- az elõirányzat terhére kell biztosítani.
lyázatok, EU-támogatású projektek elõkészítése és technikai támogatása, valamint Kihelyezett szakértõi támogatás
fejezeti kezelésû elõirányzatai (a továbbiakban: elõirányAz elõirányzatok költségvetése tervezésének
zatok) tervezése és felhasználása során jelen utasítás renfolyamata
delkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az elõirányzatok kizárólag a Kötv.-ben meghatározott célra használhatók fel.

2. §

(3) Az elõirányzatok cél szerinti és szabályos felhasználásáért, a szakmai kezelõi feladatok – azok végrehajtása érdekében szükséges intézkedések – ellátásáért az elõirányzat szakmai kezelõje, mûködtetõje felelõs. Az elõirányzatok szakmai kezelõjének, mûködtetõjének a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõjének hatáskörébe utalt jogok

(1) A következõ évre tervezett szakmai feladatokra az
IFPF készít javaslatot – a KKK és a KKK Közlekedésfejlesztési Integrált Közremûködõ Szervezet (a továbbiakban:
KKK KIKSZ) közremûködésével – az infrastruktúra ügyekért felelõs szakállamtitkár egyetértésével.
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(2) Az elõzetes költségvetési igényre vonatkozó javaslatot – a GKM Tervezés-koordinációs és Kontrolling fõosztály (a továbbiakban: TKF) által meghatározott formában – az (1) bekezdés szerinti döntés figyelembevételével,
a KKK készíti el. E javaslatot az IFPF terjeszti elõ az infrastruktúra ügyekért felelõs szakállamtitkár egyetértésével a
gazdasági, informatikai és humánpolitikai szakállamtitkár
részére.
(3) A költségvetési törvényjavaslathoz az elõirányzatokra vonatkozó számszaki mellékleteket és a szöveges indokolást a KKK készíti el, amit az IFPF terjeszt elõ az infrastruktúra ügyekért felelõs szakállamtitkár egyetértésével
a gazdasági, informatikai és humánpolitikai szakállamtitkár részére.
(4) A kincstári költségvetés (elõzetes, végleges) elkészítése a KKK feladata, amit az IFPF terjeszt elõ az egyetértési joggal rendelkezõ GKM Költségvetési fõosztálynak
(a továbbiakban: Költségvetési fõosztály).
(5) A költségvetési törvény elfogadását követõen az
elõirányzatok kiadási elõirányzatainak részfeladatokra
történõ felosztására – a KKK KIKSZ és az IFPF közremûködésével – a KKK tesz javaslatot, amelyet az infrastruktúra ügyekért felelõs szakállamtitkár, valamint a gazdasági, informatikai és humánpolitikai szakállamtitkár egyetértésével a gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiakban: miniszter) hagy jóvá. Az infrastruktúra ügyekért
felelõs szakállamtitkár a kiadási elõirányzatok – éves szinten – 10%-át meg nem haladó, legfeljebb azonban 100 millió forint összegig év közben átcsoportosítást hajthat végre
a részfeladatok között. Az ezt meghaladó módosítást az
infrastruktúra ügyekért felelõs szakállamtitkár, valamint a
gazdasági, informatikai és humánpolitikai szakállamtitkár
egyetértésével a miniszter hagyja jóvá. A részfeladatokra
jóváhagyott keretek évközi módosítását a KKK kezdeményezése és az IFPF elõterjesztése alapján a TKF terjeszti
az infrastruktúra ügyekért felelõs szakállamtitkár, illetve a
fenti értékhatárt meghaladó esetekben a miniszter elé jóváhagyásra. A részfeladatok közötti átcsoportosításról a
KKK – az engedély egy eredeti példányának megküldésével – tájékoztatni köteles a TKF-et.
(6) Az elemi költségvetés és a költségvetési alapokmány elkészítése a KKK feladata, amit az IFPF elõterjesztésére – a Költségvetési fõosztály ellenõrzését és felülvizsgálatát követõen – az infrastruktúra ügyekért felelõs szakállamtitkár hagy jóvá.

Az elõirányzatok mûködtetésével kapcsolatos
szabályozások elkészítése
3. §
(1) Az elõirányzatok mûködtetésére vonatkozó szabályokra a KKK és a KKK KIKSZ közremûködésével az
IFPF és a TKF tesz javaslatot. A miniszteri utasítás szak-
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mai tervezetét – az IFPF, a KKK és a KKK KIKSZ közremûködésével – a TKF készíti elõ és véglegesíti a GKM vonatkozó belsõ szabályainak megfelelõen.
(2) A KKK az elõirányzatok mûködtetésével kapcsolatos további elõírásokat, a KKK-n belül a KKK KIKSZ-szel
való feladatmegosztást – az IFPF és a gazdasági, informatikai és humánpolitikai szakállamtitkár egyetértésével kiadott – Mûködtetési szabályzatban rögzíti, amelynek – feladatfinanszírozás körébe vont elõirányzatok esetén a Finanszírozási Alapokmányban (a továbbiakban: Alapokmány) foglaltakra figyelemmel – tartalmaznia kell a kötelezettségvállalásnak, a kötelezettségvállalás ellenjegyzésének, a teljesítés igazolásának, az érvényesítésnek, az
utalványozásnak, az utalvány ellenjegyzésének eljárási
rendjét, az összeférhetetlenségre, a bizonylatok útjára, az
irattározásra és a belsõ ellenõrzésre vonatkozó részletes
szabályokat, illetve egyéb, az elõirányzatok mûködtetésével kapcsolatban szükséges további elõírásokat.
(3) A kötelezettségvállalásra, ellenjegyzésre, teljesítésigazolásra, érvényesítésre, utalványozásra és utalvány ellenjegyzésére jogosult, kijelölt személyekrõl a KKK az
1. melléklet szerinti nyomtatványt köteles kitölteni 2 példányban. Az aláírásminta nyomtatvány 1 példányát a
KKK õrzi meg, 1 példányát pedig a Költségvetési fõosztály részére kell megküldeni a tárgyév március 31-éig.
(4) A KKK felelõs – a GKM által kiadott keretszabályokhoz igazodva – az elõirányzatok Számviteli politikája,
valamint mellékleteinek elkészítéséért és jóváhagyásra
történõ elõterjesztéséért. Ennek keretében feladatát képezi
az elõirányzatok eszközeinek és forrásainak Leltárkészítési és Leltározási szabályzata, az Értékelési szabályzat és a
Pénz- és értékkezelési szabályzat elkészítése, továbbá az
elõirányzatok bizonylati rendjének és számlarendjének kialakítása, valamint minden olyan számviteli vagy pénzügyi szabályzat elkészítése, amelynek összeállítását jogszabály elõírja.
(5) A (4) bekezdés szerint elkészített Számviteli politikát, ennek keretében az eszközök és források Értékelési
szabályzatát, a Pénz- és értékkezelési szabályzatot, a Leltározási szabályzatot, valamint a számlarendet a Költségvetési fõosztály egyetértését követõen a gazdasági, informatikai és humánpolitikai szakállamtitkár hagyja jóvá.

Az elõirányzatok felhasználása,
kötelezettségvállalás
4. §
(1) Az elõirányzatok terhére kötelezettség a jóváhagyott
elõirányzatok mértékéig vállalható. Éven túli kötelezettségvállalásra a KKK tesz javaslatot az IFPF útján, amelyet
az infrastruktúra ügyekért felelõs szakállamtitkár és a gazdasági, informatikai és humánpolitikai szakállamtitkár
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egyetértésével a miniszter engedélyezhet az Áht. 47. §-ára
és 49. §-ának r) pontjára figyelemmel.
(2) A kötelezettségvállalásnak elõirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. A KKK az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ámr.) 138/B. §-ában foglaltakra figyelemmel éves elõirányzat-felhasználási tervet készít az utasítás 2. melléklete szerinti formában, amelyet – az IFPF útján – az infrastruktúra ügyekért felelõs szakállamtitkár
egyetértésével legkésõbb tárgyév január 6-áig megküld a
Költségvetési fõosztály részére.
(3) Az elõirányzatok várható alakulásáról a KKK havonta – tárgyhó 6. napjáig – a 2. melléklet szerinti tartalommal adatot szolgáltat a Költségvetési fõosztály részére
a Pénzügyminisztériumba történõ továbbítás céljából.
(4) Az elõirányzatok terhére történõ kifizetésekhez a támogatás elõirányzat-finanszírozási terv alapján teljesítésarányosan vehetõ igénybe. Az elõirányzat-finanszírozási
terv alapul kell szolgáljon a teljesítésarányos finanszírozáshoz (keretnyitáshoz) és a likviditásmenedzseléshez, továbbá annak összhangban kell lennie a kötelezettségvállalásokkal. Az Ámr. 109/A. §-ában meghatározott elõirányzat-finanszírozási tervet – az Ámr. 27. sz. melléklete szerinti tartalommal – a KKK készíti el, s azt a Kincstár részére történõ továbbítás céljából havonta a tárgyhónapot megelõzõ hónap 17. napjáig a Költségvetési fõosztály részére
megküldi. Költségvetési törvény hiányában a január hónapra vonatkozó tervet az Országgyûlésnek benyújtott törvényjavaslat alapján – dekádonkénti részletezésben – a
tárgyévet megelõzõ év december 17-éig kell a Költségvetési fõosztály részére megküldeni. Az elõirányzat-finanszírozási terv módosítása iránti kérelmet a kiadás várható
teljesítésének idõpontját megelõzõen soron kívül kell a
KKK-nak a Költségvetési fõosztály részére megküldenie.
Az elõirányzat-finanszírozási terveket a KKK tájékoztatásul megküldi az IFPF részére. A feladatfinanszírozási körbe tartozó elõirányzatok esetén nem készül elõirányzat-finanszírozási terv.
(5) Kötelezettségvállalásnak minõsül minden olyan intézkedés, amely az elõirányzatból finanszírozandó célok ellátásához szükséges elõfeltételek biztosítása érdekében, a
támogatási, bevételi elõirányzat terhére vagy javára fizetési,
illetve más teljesítési, szolgáltatási kötelezettséggel jár.
(6) A kötelezettségvállalás és az elõzetes kötelezettségvállalás dokumentumán az Ámr. 2. §-ának 67. és 68. pontjában meghatározott dokumentumokat kell érteni.
(7) A gazdasági eseményenként bruttó 50 000 Ft-ot el
nem érõ kifizetésekhez – a forrás rendelkezésre állása esetén – elõzetes írásbeli kötelezettségvállalás nem szükséges. Ezeket a kötelezettségvállalásokat legkésõbb a benyújtott számla alapján kell nyilvántartásba venni. A gazdasági eseményenként bruttó 50 000 Ft-ot elérõ, vagy azt
meghaladó kötelezettségvállalásra csak a kötelezettségvállalás ellenjegyzése után és csak írásban kerülhet sor.
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(8) A kötelezettségvállalások speciális tartalmi követelménye, hogy a szerzõdésnek, megrendelésnek a felek
megnevezésén és adatain, valamint az általuk az adott jogviszony lényegesnek minõsített kérdésein túlmenõen tartalmaznia kell:
a) a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát,
b) a fejezeti kezelésû elõirányzat megnevezését,
c) a forrásévet/éveket,
d) a szakmai, mûszaki teljesítés határidejét,
e) a szakmai teljesítés igazolására jogosult személy
megjelölését,
f) a pénzügyi teljesítés határidejét, amely tárgyévi elõirányzat terhére történõ kötelezettségvállalás esetében
– kivéve a feladatfinanszírozási elõirányzatok körében
több évre ütemezett feladatokat – nem haladhatja meg a
tárgyévet követõ év június 30-át,
g) az ellenszolgáltatás összegét és a kifizetésének határidejét részfeladatonkénti bontásban, a tárgyévet követõ
év(ek) elõirányzata terhére vállalt kötelezettség esetében
évenkénti ütemezésben,
h) a kiállításra kerülõ számlára vonatkozóan azt, hogy
abban vevõként a GKM-et és az érintett elõirányzatot
kell megnevezni, feltüntetve a vonatkozó ÁHT számot
(a TEN-T pályázatok esetén a számla megjegyzés rovatában kell ezeket az adatokat feltüntetni).
(9) A feladatfinanszírozási körbe nem tartozó elõirányzatok terhére kötelezettségvállalásra, illetve a feladatfinanszírozási körbe tartozó elõirányzatok esetén a szerzõdések megkötésére a GKM nevében
a) 100,0 millió forint (áfa nélkül) értékhatárig a KKK
fõigazgatója és a KKK KIKSZ vezetõje együttesen,
b) felsõ értékhatár nélkül – az infrastruktúra ügyekért
felelõs szakállamtitkár és a gazdasági, informatikai és humánpolitikai szakállamtitkár egyetértésével – a miniszter
jogosult.
(10) A KKK köteles a kötelezettségvállalások, valamint
a követelések analitikáját a Forrás SQL integrált gazdálkodási rendszerben vezetni.

II. rész
A feladatfinanszírozási körbe tartozó fejezeti kezelésû
elõirányzatok
felhasználásának egyedi szabályai
5. §
(1) A feladatfinanszírozási körbe az alábbi fejezeti kezelésû elõirányzatok tartoznak:
a) TEN-T pályázatok elõirányzat, amely az Európai
Unió TEN-T alapjából támogatott közlekedésfejlesztési
projektek hazai önrészét és európai uniós támogatását tartalmazza.
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b) EU-támogatású projektek elõkészítése és technikai
támogatása elõirányzat, amely olyan beruházások elõkészítését szolgálja, amelyek megvalósítása európai uniós támogatás igénybevétele mellett történik. Az elõkészítések
elmaradása veszélyeztetné az Európai Unió felé támogatásra benyújtható projektek elfogadását, és így a források
lehívását.
(2) A Költségvetési fõosztály kiértesíti a KKK-t a tárgyévi költségvetési elõirányzatok, a maradvány és az egyéb
források összegérõl.
(3) A feladatfinanszírozási körbe tartozó elõirányzatok
finanszírozása Alapokmány (Ámr. 5. számú melléklet)
alapján valósul meg. Az elõirányzatok finanszírozásának
megkezdéséhez az elõirányzatokra programonként folyamatosan – de legkésõbb a program jóváhagyását követõ
30 napon belül – Alapokmányt kell készíteni és jóváhagyatni, s legkésõbb a program jóváhagyását követõ 60 napon belül a Kincstárhoz benyújtani. A tárgyév június 30-át
követõen induló programok esetében a jóváhagyástól számított 30 napon belül kell az Alapokmányt a Kincstárnak
benyújtani.
(4) Az Alapokmányt a KKK készíti el minden egyes
részfeladatra. Az Alapokmány aláírója, mint kötelezettségvállaló személy az infrastruktúra ügyekért felelõs szakállamtitkár. Az Alapokmányt ellenjegyezni kell. Az ellenjegyzésre jogosult vezetõ személyt a KKK fõigazgatója jelöli ki az Ámr. 134. §-ának (8) bekezdésére, valamint
138. §-ának (1) és (3) bekezdéseire figyelemmel. A KKK
az általa elõkészített Alapokmányt az IFPF útján a Költségvetési fõosztálynak 2 eredeti példányban, illetve elektronikus formában is megküldi. A Költségvetési fõosztály
az Alapokmányt az ellenõrzést követõen 8 napon belül jóváhagyásra és aláírásra az infrastruktúra ügyekért felelõs
szakállamtitkár elé terjeszti.
(5) Az Alapokmányt – jóváhagyását és aláírását követõen – a Költségvetési fõosztály elektronikus formában
nyújtja be a Kincstárnak. A Kincstár az Alapokmányt felülvizsgálja, hogy megfelel-e a költségvetési törvényben
meghatározott céloknak és a rendelkezésre álló elõirányzatoknak, illetve a szakmai döntéshozó által szükség szerint megállapított egyéb szempontoknak, valamint az okmányok kitöltése teljeskörûen megtörtént-e. Megfelelés
esetén a Kincstár az Alapokmányt részfeladat azonosítóval látja el. A Kincstár visszaigazolását követõen a Költségvetési fõosztály az aláírt Alapokmány 1 példányát – a
Kincstári visszaigazolással – továbbítja a KKK-nak, 1 eredeti példányt pedig megõriz saját nyilvántartásában.
Amennyiben nem a KKK a feladat megvalósítója, úgy az
Alapokmány egy másolati példányát a KKK megküldi a
megvalósítónak.
(6) A KKK minden részfeladatra külön Alapokmányt készít. Több évre ütemezett feladatok esetében a feladatfinanszírozás okmányait évente be kell nyújtani a Kincstárnak,
beleértve azt az esetet is, amikor az elõirányzat elsõdleges
elszámolója már nem rendelkezik eredeti elõirányzattal.
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(7) Az Ámr. 76. §-ának (2) bekezdése értelmében a részfeladatok megvalósítása érdekében kötött szerzõdéseket,
valamint az egyéb – nem szerzõdésnek minõsülõ – kötelezettségvállalási bizonylatokat, okmányokat a kötelezettségvállalást követõ 8 munkanapon belül egy, az azokhoz
tartozó – az Ámr. 5. számú mellékletében meghatározott –
szerzõdésbejelentés kitöltésével kell a Kincstár részére bejelenteni.
(8) A szerzõdésbejelentõt a KKK készíti el, és a kötelezettségvállalást követõ 5 munkanapon belül 2 eredeti példányban, illetve elektronikus formában is megküldi a
Költségvetési fõosztálynak. A KKK a szerzõdésbejelentõhoz csatolja a Kincstárba benyújtandó szerzõdéseket. A
szerzõdésbejelentõt a Költségvetési fõosztály 3 munkanapon belül elektronikus formában, a szerzõdéseket vagy az
azokat helyettesítõ kötelezettségvállalási bizonylatokat
papíralapon benyújtja a Kincstárnak. A Kincstár visszaigazolását követõen a Költségvetési fõosztály az aláírt
szerzõdésbejelentõ 1 példányát – a Kincstári visszaigazolással együtt – a KKK-nak továbbítja, 1 példányt pedig
megõriz saját nyilvántartásában.
(9) Az elõirányzatokat az Alapokmány szerint és az abban megjelölt célra lehet felhasználni. Ettõl csak az Alapokmány módosítása esetén lehet eltérni. Az Alapokmány
elõirányzati összegének vagy a pénzügyi forrás összetételének változása esetén a finanszírozás okmányait ismételten be kell nyújtani a (4)–(5) bekezdésekben meghatározott eljárás szerint. Minden egyéb módosítást levélbeli
közléssel lehet kezdeményezni.
(10) Az Alapokmányban kijelölt megvalósító köteles a
részfeladat befejezésérõl 15 napon belül a KKK-n és a
Költségvetési fõosztályon keresztül a Kincstárat értesíteni.
A feladathoz tartozó valamennyi részfeladat lezárásáról a
Kincstárat a KKK-n keresztül a Költségvetési fõosztály értesíti a lezárástól számított 30 napon belül.
(11) Az (1) bekezdésben felsorolt elõirányzatok az
Ámr. 7. számú melléklete szerint az összehangolás szabályai alá tartoznak, így a KKK az Ámr. vonatkozó szabályai
szerint köteles az összehangolásra figyelemmel szükséges
intézkedéseket megtenni.

III. rész
A feladatfinanszírozási körbe nem tartozó fejezeti
kezelésû elõirányzatok
felhasználása
6. §
(1) Az utasítás hatálya alá tartozó elõirányzatok közül
nem tartozik feladatfinanszírozási körbe a Kihelyezett
szakértõi támogatás elõirányzat, amelynek célja a KKK
KIKSZ tevékenységi körébe és felelõsségi körébe tartozó
olyan feladatok ellátása, amelyeket kihelyezett (outsour-
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cing) szakértõi szolgáltatással hatékonyabban és költségtakarékosan lehet ellátni.
(2) Az elõirányzat nem finanszírozhat olyan feladatokat, amelyek teljes összegére állami vagy közösségi kötelezettségvállalás létezik.
(3) A KKK az elõirányzat terhére elvégzendõ részfeladatokra vonatkozó – a 2. § (5) bekezdése szerinti – javaslata elkészítése során figyelembe veszi, hogy a részére benyújtott javaslatok összhangban vannak-e az adott feladathoz kapcsolódó már megvalósítás alatt lévõ, illetve már elfogadott, de még el nem kezdett európai uniós projektek/programok felhasználásával, illetve elõsegítik-e azok
megvalósulását. Amennyiben adott részfeladatra a javaslattevõ nem a GKM valamely szervezeti egysége, a KKK
KIKSZ kikéri az érintett szervezeti egység(ek) véleményét
a részfeladat(ok) elvégzésének indokoltságára, illetve
prioritására vonatkozóan.

IV. rész
Pénzügyi és számviteli feladatok ellátása,
költségvetési beszámolás, ellenõrzés
7. §
(1) A KKK felelõs
a) annak biztosításáért, hogy olyan kifizetések és bevételek kerüljenek kifizetésre és átutalásra, amelyekkel
összefüggésben a beérkezõ bizonylatok formailag, tartalmilag és számszakilag megfelelnek a jogszabályi elõírásoknak és a szerzõdésben, megrendelésben meghatározottaknak;
b) a jogszabályokban elõírt költségvetési beszámoló-készítési kötelezettség teljesítése kapcsán a teljesség,
pontosság, valódiság érvényesítése érdekében, a gazdasági, informatikai és humánpolitikai szakállamtitkár által jóváhagyott rendszerben megfelelõ belsõ nyilvántartási és
eljárási rend kialakításáért, az elõirányzatokat érintõ intézkedések, szerzõdések, megrendelések, követelések nyilvántartásáért és archiválásáért;
c) a Költségvetési fõosztállyal együttmûködve az elõirányzatok eszközeivel és forrásaival kapcsolatos leltározási és leltárkészítési teendõk elvégzéséért;
d) az éves és féléves beszámoló, valamint a negyedéves
mérlegjelentés elkészítéséhez szükséges adatszolgáltatásért;
e) a Kincstárral való folyamatos kapcsolattartás keretében a napi és a havi kincstári adatszolgáltatások ellenõrzéséért és egyeztetéséért;
f) az elõirányzatok forrásainak terhére történõ kifizetések szabályosságáért;
g) a pénzügyi teljesítések bizonylatokkal alátámasztott
módon történõ nyilvántartásáért és archiválásáért;
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h) az elõirányzatokkal kapcsolatos számviteli feladatok ellátásáért;
i) a zárszámadáshoz kapcsolódó feladatok teljesítéséért.
(2) Az elõirányzatok féléves és éves költségvetési beszámolóit a Költségvetési fõosztály felülvizsgálatát követõen – az IFPF egyetértésével – az infrastruktúra ügyekért
felelõs szakállamtitkár hagyja jóvá.
(3) Az elõirányzatokkal kapcsolatos vezetõi információs rendszer mûködtetése, a havi kontrolling jelentés
elkészítése a KKK feladata. Az elõirányzatok havi kontrolling jelentése és vezetõi információs rendszere adattartalmát a TKF elõterjesztése alapján a gazdasági, informatikai és humánpolitikai szakállamtitkár határozza meg.
(4) Az elõirányzatok kezelésének, mûködtetésének, valamint az elõirányzatok rendeltetésszerû és cél szerinti felhasználásának belsõ ellenõrzését a KKK belsõ ellenõrzési
egysége végzi. Az elõirányzatok belsõ ellenõrzését a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003.
(XI. 26.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell
lefolytatni.
(5) A KKK, valamint a KKK KIKSZ a külsõ ellenõrzõ
szervek által végzett ellenõrzésekhez adatszolgáltatást
az IFPF és a GKM Ellenõrzési fõosztály egyidejû
tájékoztatása mellett nyújt. A külsõ ellenõrzõ szervek által
összeállított vizsgálati jelentéstervezeteket és az azokra
adott észrevételeket a KKK, valamint a KKK KIKSZ tájékoztatásul megküldi a GKM Ellenõrzési fõosztálynak.

V. rész
Záró rendelkezések
8. §
(1) Jelen utasítás 2008. február 15-én lép hatályba és
egyidejûleg hatályát veszti a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium Schengen Alap, TEN-T Pályázatok, Átmeneti támogatással megvalósuló programok, illetve egyéb
EU-támogatású projektek elõkészítésével kapcsolatos fejezeti kezelésû elõirányzatok tervezésének és felhasználásának szabályairól szóló 6/2007. (II. 14.) GKM utasítás.
(2) A 2007. évi Schengen Alap, az Átmeneti támogatással megvalósuló programok és Kockázati céltartalék fejezeti kezelésû elõirányzatok maradványainak felhasználására a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Schengen
Alap, TEN-T Pályázatok, Átmeneti támogatással megvalósuló programok, illetve egyéb EU-támogatású projektek
elõkészítésével kapcsolatos fejezeti kezelésû elõirányzatok tervezésének és felhasználásának szabályairól szóló
6/2007. (II. 14.) GKM utasítás rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) Jelen utasításban nem szabályozott kérdésekben a
Kötv., az Áht., a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény, a
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közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény, az
Ámr., az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, az európai uniós elõcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli és
ellenõrzési rendjérõl szóló 119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet, a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló
193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet, a transzeurópai közlekedési hálózat projektjeihez juttatott TEN-T támogatás
felhasználásáról szóló 150/2005. (VII. 29.) Korm. rendelet, az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerint állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló
85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet, a kincstári rendszer mûködésével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjérõl szóló 36/1999. (XII. 27.) PM rendelet, a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõjének hatáskörébe utalt
feladatokkal kapcsolatos eljárási rendrõl szóló GKM utasítás, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Szervezeti
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és mûködési szabályzatáról szóló 2/2008. GKM utasítás,
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény által elõírt egyes feladatoknak a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium fejezeti kezelésû elõirányzatainál, továbbá a
GKM Igazgatás, valamint a GKM Gazdasági Igazgatóság
elõirányzatainál történõ végrehajtásáról szóló 5/2004.
GKM szabályzat, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium gazdálkodásával kapcsolatos folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzésérõl szóló 8/2005.
GKM szabályzat, a Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ
Egység (KPSZE) közremûködésével megvalósuló
PHARE-programok, a SAPARD-program és ISPA-program kincstári rendszerben történõ pénzügyi lebonyolítási
rendjérõl, valamint az elõcsatlakozási eszközök fejezeti
költségvetési és könyvviteli elszámolási rendjérõl szóló
8005/2001. (PK 15.) PM tájékoztató rendelkezéseit, elõírásait kell alkalmazni.
Dr. Kákosy Csaba s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter
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1. melléklet a 6/2008. (II. 15.) GKM utasításhoz

AZ ELėIRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE:................................................................................................................................................................................ÁHT:
AZ ELėIRÁNYZAT SZAKMAI KEZELėJE (FėOSZTÁLY/SZERVEZETI EGYSÉG) NEVE:........................................................................................................................................
KijelölĘ személy neve, beosztása:...................................................................

KijelölĘ személy neve, beosztása:...................................................................

Aláírása vagy a kijelölés dokumentumának megnevezése:

Aláírása vagy a kijelölés dokumentumának megnevezése:

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

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

Neve

Aláírása

Szervezeti egysége/
KözremĦködĘ
szervezet neve

Neve

Aláírása

Kötelezettségvállalásra
jogosult(ak)*
Kötelezettségvállalás
ellenjegyzésére
jogosult(ak)
Teljesítésigazolásra
jogosult(ak)

Érvényesítésre
jogosult(ak)**

Utalvány
ellenjegyzésére
jogosult(ak)

Utalványozásra
jogosult(ak)***

Kijelölés idĘpontja: 2008.
*

hónap

nap

A kötelezettségvállaló és az ellenjegyzĘ – ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan – nem lehet azonos személy
Az érvényesítést végzĘ személy nem lehet azonos a szakmai teljesítést igazoló, a kötelezettségvállalásra, utalványozásra és utalvány ellenjegyzésre jogosult személlyel.
***
Az utalványozó és az ellenjegyzĘ – ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan – nem lehet azonos személy.
**

Szervezeti egysége/
KözremĦködĘ
szervezet neve

2. melléklet a 6 /2008. (II. 15.) GKM utasításhoz

Fejezet neve: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
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Szakmai kezelĘ szervezet neve:

HatáridĘ: tárgyhó 6. napja

2008. évi várható kiadások és bevételek alakulása és elĘirányzat felhasználási terv
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzat száma, megnevezése
és ÁHT-T száma
ÁHT-T:
25Kiadás
Folyó bevétel
Támogatás
ElĘzĘ évi maradvány
Többletforrás alakulása
Többletforrás alakulása kummuláltan

Március

Április

Június

Május

Augusztus

Július

Szeptember

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Maradv.tartás

Többletforrás alakulása
Többletforrás alakulása kummuláltan
ÁHT-T:
25Kiadás
Folyó bevétel
Támogatás
ElĘzĘ évi maradvány

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Maradv.tartás

Többletforrás alakulása
Többletforrás alakulása kummuláltan
ÁHT-T:
25Kiadás
Folyó bevétel
Támogatás
ElĘzĘ évi maradvány

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Maradv.tartás

Többletforrás alakulása
Többletforrás alakulása kummuláltan

Budapest, 2008.

Február

millió forintban, egy tizedessel
IV. negyedév
Éves
összesen
December
November
Október
0,0
Maradv.tartás
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

hónap

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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AHT-T:
25Kiadás
Folyó bevétel
Támogatás
ElĘzĘ évi maradvány

Január

III. negyedév

II. negyedév

I. negyedév

.nap

Készítette: .............................
Költségvetési FĘosztály vezetĘje:
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Szakmai kezelĘ szervezet vezetĘje:
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A gazdasági és közlekedési miniszter
11/2008 ( II. 25.) GKM utasítása
a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
gazdálkodásának szabályairól
A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 49. §-ának (1) bekezdése alapján, az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ámr.), a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény (a továbbiakban: Alapról szóló törvény), a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésérõl és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet, a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanácsról szóló 255/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tanácsról szóló Korm. rendelet), valamint a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalról szóló 277/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel a Kutatási és Technológiai Innovációs Alappal való gazdálkodás szabályairól az alábbiak szerint rendelkezem.
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Jelen utasítás hatálya kiterjed a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (a továbbiakban: Alap) elõirányzataira,
az Alapból a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (a továbbiakban: NKTH) igazgatása részére átadott pénzeszközökre, továbbá az Alap kezelésében és felhasználásában jogszabály alapján közremûködõ szervezetekre.
2. Az Alap rendeltetését, tárgyévi bevételeit, az Alap felhasználása és az Alap feletti rendelkezési jog alapvetõ szabályait az Alapról szóló törvény, a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanácsra (a továbbiakban: Tanács) és annak Alap
felhasználásával kapcsolatos alapvetõ jogaira vonatkozó rendelkezéseket az Alapról szóló törvény 11. §-a, valamint a
Tanácsról szóló Korm. rendelet tartalmazza.
3. Az NKTH igazgatása által az Alap kezelésére átvett pénzeszközt az intézmény igazgatási költségvetésének részeként, de az egyéb bevételektõl számvitelileg elkülönítve kell kezelni.
Az Alap kezelésére átvett pénzeszközzel az NKTH-nak legkésõbb a tárgyévet követõ év február 28-ig kell elszámolnia és a tárgyévi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt az Alapba visszautalnia. Az Alap kezelésére, mûködtetésére átvett pénzeszköz elszámolását az NKTH a számviteli politikájában rögzíti.
4. Az Alap terhére történõ kötelezettségvállalás ellenjegyzésére jogosult személy kijelölésére az NKTH elnöke
jogosult.
A Regionális Fejlesztési Tanács (RFT) hatáskörébe tartozó pályázati támogatási döntés ellenjegyzésének feltétele,
hogy az RFT a jelen utasítás mellékletének megfelelõ nyilatkozatot kitöltve és aláírva az NKTH részére megküldje.

II. AZ ALAP GAZDÁLKODÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI
1. Tervezés
1. 1. Stratégiai tervezés
1.1.1. Az Alap középtávú felhasználására vonatkozó stratégiát az NKTH készíti el. A középtávú stratégiát az NKTH
elnöke terjeszti a Tanács elé jóváhagyásra. A Tanács által elfogadott középtávú stratégiát az NKTH elnöke a Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: GKM) gazdaságfejlesztési szakállamtitkárán keresztül jóváhagyás céljából megküldi a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.
1.1.2. Az NKTH az Alap tárgyévi felhasználására vonatkozó tervet az érintett miniszterek, államigazgatási szervek
és a Magyar Tudományos Akadémia bevonásával a tárgyévet megelõzõ évben a költségvetés tervezésével összhangban
készíti el. A felhasználási tervet az NKTH elnöke – az éves költségvetési törvény parlamenti elfogadását követõen – terjeszti a Tanács elé jóváhagyásra. A Tanács által elfogadott felhasználási tervet az NKTH elnöke a GKM gazdaságfejlesztési szakállamtitkárán keresztül jóváhagyás céljából megküldi a miniszter részére.
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1.1.3. A tárgyévi felhasználási terv év közben szükséges esetleges módosítását az NKTH készíti el. A módosított felhasználási tervet az NKTH elnöke terjeszti a Tanács elé jóváhagyásra. A Tanács által elfogadott módosított felhasználási
tervet az NKTH elnöke a GKM gazdaságfejlesztési szakállamtitkárán keresztül jóváhagyás céljából megküldi a miniszter részére.
1. 2. Költségvetési törvényjavaslat
1.2.1. Az Alap tárgyévi költségvetési tervét a Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM) tervezési köriratában foglaltak és a miniszter elõírásai figyelembe vételével az NKTH készíti el, és azt a GKM Költségvetési fõosztálya útján küldi meg a miniszter részére.
A GKM Költségvetési fõosztálya az Alap tárgyévi költségvetési tervét formai és tartalmi szempontból ellenõrzi és továbbítja jóváhagyásra.
Az Alap tárgyévi költségvetési tervét a miniszter a GKM gazdasági, informatikai és humánpolitikai szakállamtitkára
és a GKM gazdaságfejlesztési szakállamtitkára egyetértésével hagyja jóvá.
1.2.2. A költségvetési törvényjavaslat tervezési feladatainak koordinálását az NKTH végzi.
1.2.3. Az NKTH belsõ tervezési köriratban határozza meg a költségvetési törvényjavaslat – jelen utasításban nem
rögzített – tartalmi és formai követelményeit, a tervezés NKTH belsõ szervezeti egységeire irányadó határidejét és a végrehajtásért felelõs személyeket.
1.2.4. Az Alap költségvetésének részletes tervezetét a miniszter jóváhagyását követõen a PM részére a GKM gazdasági, informatikai és humánpolitikai szakállamtitkára nyújtja be.
1.3. Kincstári költségvetés
1.3.1. Az Alap kincstári költségvetését az NKTH készíti el bevételi és kiadási jogcímenként, a bevételek és a kiadások közgazdasági tartalmának feltüntetésével a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) által megadott formában.
1.3.2. A kincstári költségvetést az NKTH legkésõbb tárgyév január 20-ig megküldi a MÁK és – egyidejûleg, tájékoztatásul, másolatban – a GKM Költségvetési Fõosztálya részére.
1.4. Elemi költségvetés
1.4.1. Az Alap elemi költségvetését az NKTH készíti el tárgyév január 20-áig, és azt tárgyév február 10-éig megküldi
a GKM Költségvetési fõosztálya útján a GKM gazdasági, informatikai és humánpolitikai szakállamtitkára részére.
A GKM Költségvetési fõosztálya az elemi költségvetést formai és tartalmi szempontból ellenõrzi és továbbítja jóváhagyásra.
A GKM gazdasági, informatikai és humánpolitikai szakállamtitkára az elemi költségvetést a GKM gazdaságfejlesztési szakállamtitkára egyetértésével hagyja jóvá, és azt tárgyév február 15-ig megküldi a PM és a MÁK részére.
1.4.2. Az Alap elemi költségvetése magában foglalja:
a) a kiadásokat és bevételeket az Alapról szóló törvényben meghatározott jogcímenként, a költségvetési törvényben
megállapított elõirányzatok keretei között, valamint azokat részletezve;
b) a kiadásokat és a bevételeket a közgazdasági osztályozásnak megfelelõ bontásban, részletes elõirányzatonként;
c) az Alap költségvetési évre vonatkozó finanszírozási tervét.
1.4.3. Az Alap elemi költségvetését az „E) Elkülönített állami pénzalap költségvetése” megnevezésû nyomtatványgarnitúra PM által meghatározott ûrlapjainak kitöltésével nyomtatott formában és a közreadott számítástechnikai program segítségével elõállítva elektronikus úton is be kell nyújtani a MÁK részére.
1.4.4. Az elemi költségvetésnek tartalmaznia kell az Alap azonosító adatait és mûködését, a rendeltetését röviden ismertetõ költségvetési alapokmányt, a kiadások és bevételek pénzforgalmi összefoglalását és részletezését, azok tételes
jogcímeit.
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1.5. Finanszírozási terv
1.5.1. Az Alap jóváhagyott kiadási elõirányzatának felhasználása finanszírozási terv alapján történik. A finanszírozási tervet az NKTH készíti el és az elemi költségvetés részeként, az arra vonatkozó határidõket és szabályokat alkalmazva
küldi meg a GKM Költségvetési Fõosztálya útján a GKM gazdasági, informatikai és humánpolitikai szakállamtitkára részére.
1.5.2. A finanszírozási terv az Alap pénzforgalomban tervezhetõ bevételeit, kiadásait, az Alap likviditásának változását tartalmazza.
1.5.3. Amennyiben a finanszírozási terv havi adatai és a tárgyhavi teljesítés adatai között 10%-nál nagyobb eltérés
mutatkozik, az NKTH módosított finanszírozási tervet készít, azt benyújtja a MÁK-hoz, illetve egyidejûleg tájékoztatásul megküldi a GKM Költségvetési fõosztálya részére.
1.5.4. A negyedéves finanszírozási tervet és a módosított finanszírozási terveket az NKTH készíti el, és azokat – legkésõbb a tárgynegyedévet megelõzõ hónap 25-éig – megküldi a MÁK részére, valamint egyidejûleg tájékoztatásul a
GKM Költségvetési fõosztálya részére.
2. Pénzeszközátadás
Az Alap kezelésével összefüggõ kiadások fedezetéül az NKTH részére történõ pénzeszközátadást a költségvetési törvényben e célra jóváhagyott éves keretösszeg havi bontásának meghatározásával az NKTH elnöke engedélyezi. Az éves
keretösszeg megváltoztatását az NKTH elnökének szöveges indokolással alátámasztott kérelmére – a GKM gazdasági,
informatikai és humánpolitikai szakállamtitkára és a GKM gazdaságfejlesztési szakállamtitkára egyetértésével – a miniszter engedélyezi.
3. Elõirányzat-módosítás
Elõirányzat-módosítást az NKTH elnöke kezdeményezhet a miniszternél. Az NKTH elnöke az elõirányzat-módosításra vonatkozó javaslatát a GKM Költségvetési fõosztálya útján küldi meg a miniszter részére.
A GKM Költségvetési fõosztálya az elõirányzat-módosítási javaslatot formai és tartalmi szempontból ellenõrzi és továbbítja jóváhagyásra.
A miniszter az elõirányzat-módosítást a GKM gazdaságfejlesztési szakállamtitkára és a GKM gazdasági, informatikai
és humánpolitikai szakállamtitkára egyetértésével hagyja jóvá.
4. Követelésállomány (adósok) nyilvántartása, kezelése
Az Alap követelésállományának nyilvántartását és kezelését az NKTH végzi. A követelésállomány alakulását, a követeléskezelés tapasztalatait az éves költségvetési beszámoló szöveges részében be kell mutatni.
5. Követelés fejében kapott részvények, üzletrészek, egyéb vagyontárgyak
A követelés fejében történõ értékpapír-, vagyon-, illetve tulajdonjog-átruházást az NKTH elnökének javaslata alapján
a miniszter engedélyezi, az abból származó bevétel – a költségvetési támogatás arányában a központi költségvetést megilletõ hányad kivételével – az Alapot illeti meg.
6. Könyvvezetés, beszámolás, adatszolgáltatás
6.1. Könyvvezetés, számviteli rend
Az Alap könyvvezetését a NKTH végzi, pénzforgalmát az NKTH bonyolítja. Az Alap egységes számviteli rendjét, a
könyvvezetés szabályozását a GKM gazdasági, informatikai és humánpolitikai szakállamtitkára egyetértésével, a miniszter jóváhagyásával az NKTH alakítja ki. Az NKTH legalább az alábbi szabályzatok megalkotására köteles:
– Számviteli politika
– Eszközök és források értékelési szabályzata
– Eszközök és források leltárkészítési szabályzata
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Pénzkezelési szabályzat
Számlarend, számlatükör
Kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés rendje
Bizonylati szabályzat

6.2. Kincstári beszámoló, mérlegjelentés, évközi és éves beszámoló, zárszámadás
6.2.1. A MÁK kincstári költségvetési beszámolót készít, melyet a tárgyidõszakot követõ hónap 30. napjáig egyeztetés céljából megküld az NKTH részére. Az egyeztetési kötelezettség a kincstári számlák egyenlegére és forgalmára, valamint a kincstári költségvetés kiemelt elõirányzatainak aktuális összegére és az elõirányzatok teljesítésének összegére
vonatkozik. Az NKTH az egyeztetés keretében észlelt esetleges eltérés indokolását az elemi beszámolóhoz köteles mellékelni.
6.2.2. Az NKTH az Alap eszközeinek és forrásainak alakulásáról negyedévenként, a fõkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból, illetve az azt alátámasztó nyilvántartásokból összeállított mérlegjelentést készít az Ámr.
12/a)–12/c) számú mellékletei szerint.
A gyorsjelentést az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal részére történõ adatszolgáltatást megelõzõen, a negyedik
negyedévre számított értékvesztés nélkül kell elkészíteni.
A negyedéves mérlegjelentéseket az NKTH a tárgynegyedévet követõ hónap 25. napjáig, a gyorsjelentést a tárgyévet
követõ év március 20-ig juttatja el feldolgozásra a MÁK-nak.
6.2.3. Az Alap féléves illetve éves költségvetési beszámolóját az NKTH készíti el a jogszabályokban rögzítetteknek
megfelelõen, a PM köriratával összhangban, a II. fejezet 6.4. pontban megadott határidõben és az Ámr. 2. számú melléklet – „E” Elkülönített állami pénzalap költségvetése megnevezésû nyomtatványgarnitúra alkalmazásával.
Az évközi és éves beszámolókat az NKTH megküldi a GKM Költségvetési fõosztálya részére, formai és tartalmi ellenõrzés céljából.
A féléves költségvetési beszámolót a GKM gazdasági, informatikai és humánpolitikai szakállamtitkára a GKM gazdaságfejlesztési szakállamtitkára egyetértésével hagyja jóvá.
Az éves költségvetési beszámolót a GKM gazdasági, informatikai és humánpolitikai szakállamtitkára és a GKM gazdaságfejlesztési szakállamtitkára egyetértésével a miniszter hagyja jóvá.
A GKM Költségvetési fõosztálya a féléves költségvetési beszámolót a PM részére, az éves költségvetési beszámolót a
PM és az Állami Számvevõszék (a továbbiakban: „ÁSZ”) részére küldi meg.
6.2.4. Az éves költségvetési beszámolót és a mérleget könyvvizsgálóval hitelesíttetni kell. A hitelesített költségvetési
beszámolót és mérleget meg kell küldeni az ÁSZ-nak. A könyvvizsgálót – az ÁSZ elnökének javaslata ismeretében – a
miniszter bízza meg. A könyvvizsgálattal kapcsolatos ügyekben egyébiránt az NKTH elnöke jár el. A könyvvizsgálat
költségeit az NKTH az Alap mûködtetésével, kezelésével kapcsolatos kiadások között számolja el.
6.2.5. Az éves költségvetési beszámolót az NKTH a tárgyévet követõ év május 20-ig megküldi a Tanács részére véleményezés céljából. A Tanács 3 napon belül kialakítja a beszámolóval kapcsolatos véleményét és megküldi az NKTH elnöke részére. A Tanács véleményét az NKTH elnöke továbbítja – a GKM Költségvetési fõosztálya útján – a miniszter részére.
6.2.6. A zárszámadási törvényjavaslat elõkészítéséhez szükséges – a PM körirata és a miniszter által elõírt – számszaki és szöveges információkat az NKTH készíti el és küldi meg a GKM gazdasági, informatikai és humánpolitikai szakállamtitkára útján a miniszter részére. A zárszámadáshoz szükséges adatszolgáltatást a miniszter jóváhagyását követõen a
GKM gazdasági, informatikai és humánpolitikai szakállamtitkára küldi meg a PM részére.
6.3. Egyéb adatszolgáltatás
6.3.1. Az NKTH a tárgyhót követõ hónap 15-ig megküldi elektronikus formában a MÁK részére a társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok részére juttatott támogatások adatait a MÁK által rendelkezésre bocsátott formában és tartalommal.
6.3.2. Az Országos Támogatási Monitoring Rendszerrel kapcsolatos adatszolgáltatást a MÁK által megadott formában és tartalommal az NKTH végzi.
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6.3.3. Az NKTH a Tanács részére havi rendszerességgel részletes jelentést készít az Alap gazdálkodásának alakulásáról. Az NKTH a jelentést egyidejûleg tájékoztatásul megküldi a GKM gazdaságfejlesztési szakállamtitkára részére.
6.4. Határidõk
Amennyiben jogszabály, a pénzügyminiszter rendelkezése vagy körirata másként nem rendeli, a jelen fejezetben foglalt kötelezettségek teljesítése során az alább határidõket kell betartani.
NKTH
saját jogkörû
adatszolgáltatása

az NKTH-tól
a GKM részére

GKM-tõl
PM részére

tárgyévet követõ év
május 20.

tárgyévet követõ év
május 31.

tárgyév augusztus 10.

tárgyév augusztus 15.

Elõzetes éves beszámoló
(könyvvizsgáló jelentés nélkül)

tárgyévet követõ év
április 25.

tárgyévet követõ év
április 30.

Éves beszámoló könyvvizsgálói
jelentéssel

tárgyévet követõ év
május 25.

tárgyévet követõ év
május 31.

Mérlegjelentés – idõközi
(Ámr. 145. §)
Mérlegjelentés – IV. negyedévrõl
készült gyors jelentés
(Ámr. 145. §)

tárgynegyedévet
követõ hónap 25. nap
tárgyévet követõ év
március 20.

Mérlegjelentés – éves jelentés
Féléves beszámoló

Éves beszámoló megküldése a Tanács
részére

tárgyévet követõ év
május 20.

Az adatszolgáltatást a jogszabályi elõírásoknak, a PM köriratának, a miniszter, illetve az NKTH elnöke vonatkozó
utasításainak megfelelõ formában és tartalommal kell teljesíteni a fent megjelölt határidõkre.
6.5. Szabályozási kötelezettség
6.5.1. Az NKTH az Alap felhasználásával kapcsolatosan szabályzatban határozza meg:
a) a pályáztatás, a bírálat, a döntés-elõkészítés, a döntés, a szerzõdéskötés és a pénzügyi lebonyolítás rendjét;
b) a kötelezettségvállalás, a teljesítésigazolás, az érvényesítés és az utalványozás rendjét;
c) a belsõ ellenõrzés szabályait;
d) a támogatások felhasználása ellenõrzésének szabályait;
e) a folyamatba épített elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés (FEUVE) rendjét.
6.5.2. Az Alap kezelésében közremûködõ szervezetek az Alap terhére kiírt pályázatok bonyolításával kapcsolatosan
kötelesek belsõ eljárásrendet kialakítani és azt jóváhagyásra megküldeni az NKTH elnöke részére.

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. Jelen utasítás 2008. március 1-jén lép hatályba.
2. A 6.1., 6.5.1. és a 6.5.2. pontban foglalt szabályzatokat az NKTH és az Alap kezelésében közremûködõ szervezetek
jelen utasítás hatálybalépését követõ 30 napon belül kötelesek elkészíteni.
3. Jelen utasítás hatályba lépésével egyidejûleg a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap gazdálkodásának szabályairól szóló 8/2007. (III. 10.) GKM utasítás hatályát veszti.
Dr. Kákosy Csaba s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter
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Melléklet a 11/2008 (II. 25.) GKM utasításhoz

NYILATKOZAT

Alulírott …………………………….(név), a …………………………….(régió) Regionális Fejlesztési Tanács elnöke
büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács (Tanács) és a gazdasági és közlekedési miniszter által jóváhagyott …… évi …………….program keretében ……………………….. (régió)
Regionális Fejlesztési Tanács által ………(dátum)-án hozott döntés az alábbiaknak maradéktalanul megfelel:
• a pályáztatás és döntéshozatal Tanács által jóváhagyott eljárásrendnek megfelelõen történt,
• a döntés a pályázati kiírással és útmutatóval összhangban van,
• a pályáztatás és döntéshozatal a vonatkozó jogszabályoknak megfelel,
• a pályáztatásban és döntéshozatalban részvevõ személyek nemleges összeférhetetlenségi nyilatkozataikat maradéktalanul átadták.
A …………………………….(régió) Regionális Fejlesztési Tanács nevében vállalom, hogy a pályázattal összefüggõ
dokumentumok a jogszabályokban elõírt határidõig történõ megõrzését biztosítom. E határidõig a pályázattal kapcsolatos dokumentumokat az NKTH kérésére bemutatom.

……………………….. (dátum)

P. H.

………………………………………
(aláírás)
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A Pénzügyminisztérium tájékoztatói és közleménye
A pénzügyminiszter
A pénzügyminiszter
8001/2008. (PK. 1.) PM
8002/2008. (PK. 1.) PM
tájékoztatója
tájékoztatója
a Budapesti Önkormányzati Parkolási Korlátolt
az EXIGO FACTOR Pénzügyi Követeléskezelõ
Felelõsségû Társaság által indított bírósági eljárásokat Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság által indított
terhelõ illeték utólagos elszámolással történõ
bírósági eljárásokat terhelõ illeték utólagos
megfizetésének engedélyezésérõl
elszámolással történõ megfizetésének engedélyezésérõl
Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 74. §
(5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Budapesti
Önkormányzati Parkolási Korlátolt Felelõsségû Társaságnak az általános szabályoktól eltérõ illetékfizetési módot
engedélyeztem, melynek alapján a gazdálkodó szervezet a
tevékenységi körébe tartozó bármely követelés megfizetése iránt 2008. január 1. napjától kezdeményezett bírósági
eljárás illetékét illetékbélyeg helyett, utólagos elszámolással az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának illetékbeszedési számlájára pénzzel fizetheti meg.

Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 74. §
(5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az EXIGO
FACTOR Pénzügyi Követeléskezelõ Zrt.-nek az általános
szabályoktól eltérõ illetékfizetési módot engedélyeztem,
melynek alapján a gazdálkodó szervezet a tevékenységi
körébe tartozó bármely követelés megfizetése iránt 2008.
január 1. napjától kezdeményezett bírósági eljárás illetékét
illetékbélyeg helyett, utólagos elszámolással az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának illetékbeszedési számlájára pénzzel fizetheti meg.

Az engedély magánszemély és gazdálkodó szervezet
Az engedély magánszemély és gazdálkodó szervezet
(Pp. 396. §), mint adós ellen indított bírósági eljárás illeté- (Pp. 396. §), mint adós ellen indított bírósági eljárás illetékére egyaránt kiterjed.
kére egyaránt kiterjed.
A gazdálkodó szervezet az utólagos elszámolás körébe
tartozó ügyekben mentesül az eljárás kezdeményezésekor
a bírósági eljárási illeték megfizetése alól és azt utólagos
elszámolás alapján félévente az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának illetékbeszedési számlájára fizeti meg. Ugyanakkor valamennyi ilyen eljárást kezdeményezõ iraton az e célra rendszeresített gumibélyegzõvel a következõ szöveget tünteti fel:

A gazdálkodó szervezet az utólagos elszámolás körébe
tartozó ügyekben mentesül az eljárás kezdeményezésekor
a bírósági eljárási illeték megfizetése alól és azt utólagos
elszámolás alapján félévente az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának illetékbeszedési számlájára fizeti meg. Ugyanakkor valamennyi ilyen eljárást kezdeményezõ iraton az e célra rendszeresített gumibélyegzõvel a következõ szöveget tünteti fel:

„A gazdálkodó szervezet tevékenységi körébe tartozó
bármely követelés megfizetése iránt indított bírósági
(nemperes és peres) eljárást terhelõ ……. Ft bírósági eljárási illeték megfizetésére az adópolitikáért felelõs miniszter 18639/4/2007. számú engedélye alapján utólagos elszámolással kerül sor.”

„A gazdálkodó szervezet tevékenységi körébe tartozó
bármely követelés megfizetése iránt indított bírósági
(nemperes és peres) eljárást terhelõ ……. Ft bírósági eljárási illeték megfizetésére az adópolitikáért felelõs miniszter 17467/4/2007. számú engedélye alapján utólagos elszámolással kerül sor.”

Budapest, 2007. december 20.

Budapest, 2007. december 20.

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter
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A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének
közleménye
a pályakezdõk magánnyugdíj-pénztári tagságához
rendszeresített nyilatkozatok,
valamint az azokhoz tartozó nyilatkozatok kitöltésérõl

alapján szerez nyugdíj-biztosítási jogosultságot, a nyilatkozatot az illetékes nyugdíj-biztosítási igazgatási szervnél
teszi meg és bejelentésében írásban nyilatkozik arról, hogy
megállapodása alapján pályakezdõnek minõsül.

A hatályos jogszabályok alapján [1997. évi LXXX. tv.
(Tbj.) végrehajtásáról rendelkezõ 195/1997. (XI. 5.) kormányrendelet (R.) 2. §], a magánnyugdíj-pénztári tagságra
kötelezett pályakezdõ írásban nyilatkozik foglalkoztatójának arról, hogy magyarországi biztosítási jogviszonya
alapján pályakezdõnek minõsül. Az a pályakezdõ, aki biztosítási jogviszony hiányában elsõ ízben megállapodás

A nyilatkozatok tartalmi és formai követelményét a
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete határozza meg,
a nyomtatványmintát és a kitöltését segítõ tájékoztatót a
Pénzügyi Közlönyben teszi közzé, melyek a Felügyelet Internetes honlapjáról (http://www.pszaf.hu/) is letölthetõek. A magánnyugdíjpénztár a nyilatkozat megtételére alkalmas formanyomtatványt díjmentesen biztosítja a nyilatkozattevõ számára.
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Figyelem! A nyilatkozatot a foglalkoztatóhoz (munkáltatóhoz) kell benyújtani!

NYILATKOZAT
I.
A 195/1997. (XI. 5.) kormányrendelet 2. §-a (2) bekezdése alkalmazásához
Név: ..................................................................... Születési név: .........................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................................................
Születési hely (ország, város): .............................................................................................................................
Születési idõ: ................... év ..................................... hónap ................ nap
TAJ szám*: .....................................................................
Lakcím (Magyarországon): ................................................................................................................................
A Tbj. (1997. évi LXXX. tv.) 5. §-ában meghatározott biztosítási, vagy a Tbj. 26. § (1) bekezdésében meghatározott nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettséggel járó jogviszony létesítésének idõpontja a foglalkoztatónál**:
................... év ..................................... hónap ................ nap
1. Kijelentem, hogy az Mpt. (1997. évi LXXXII. tv.) szerinti magyar magánnyugdíjpénztárba korábban
már beléptem, magyar magánnyugdíjpénztárnál jelenleg is tagsági jogviszonyban állok***: igen - nem
A jelenlegi magánnyugdíjpénztáram neve, címe, bankszámlaszáma:
............................................................................................................................................................................... ,
2. Kijelentem, hogy a most kezdõdõ, a Tbj. 5. §-ában meghatározott biztosítási, vagy a Tbj. 26. § (1) bekezdésében meghatározott nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettséggel járó jogviszonyom, Magyarországon az elsõ nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettséggel járó jogviszonyom, ezért pályakezdõnek**** minõsülök.
Tájékoztató
(a pályakezdõ részére)
A pályakezdõ – amennyiben még nem tagja magánnyugdíjpénztárnak – köteles a biztosítottá válását követõ
15 napon belül magánnyugdíjpénztárba belépni és az általa választott pénztár megnevezését, címét, bankszámlaszámát a foglalkoztatóhoz bejelenteni. Amennyiben ezen kötelezettségének e határidõig nem tesz eleget, akkor a
pályakezdõ kötelezõen a lakóhelye (annak hiányában a foglalkoztató székhelye, telephelye) szerint illetékes területi magánnyugdíjpénztár tagjává válik (irányított pályakezdõ).
Kelt: ....................................................., ............... év ..................................... hónap ................ nap
...........................................................................
Természetes személy saját kezû aláírása
Átvétel dátuma:................... év ..................................... hónap ................ nap
Foglalkoztató cégszerû aláírása: .........................................................................................................................
* Taj szám hiányában az útlevélszámot, vagy ennek hiányában a tartózkodási engedély számát kell feltüntetni.
** Foglalkoztató: a Tbj. 4. § a) pontja szerint meghatározott foglalkoztató.
*** A megfelelõ választ aláhúzással kell jelölni!
**** Tagságra kötelezett pályakezdõnek minõsül az a természetes személy, aki Magyarországon elsõ alkalommal létesít a Tbj. (1997. évi
LXXX. tv.) 5. §-ában meghatározott biztosítási, vagy a Tbj. 26. § (1) bekezdésében meghatározott nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettséggel járó jogviszonyt, illetõleg ezek hiányában nyugdíj-biztosítási jogosultság érdekében elsõ ízben létesít a Tbj. 34. § (1) bekezdése szerinti megállapodást és ebben az idõpontban még nem töltötte be a 35. életévét.
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Figyelem! A nyilatkozatot a magánnyugdíjpénztárhoz és a nyugdíj-biztosítási igazgatási szervhez kell
benyújtani!

NYILATKOZAT
II.
A 195/1997. (XI. 5.) kormányrendelet 2. §-a (3) és 19. §-a (4) bekezdése alkalmazásához
Név: ..................................................................... Születési név: .........................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................................................
Születési hely (ország, város): .............................................................................................................................
Születési idõ: ................... év ..................................... hónap ................ nap
Taj szám*: ......................................................................
Lakcím (Magyarországon): ................................................................................................................................
A Tbj. (1997. évi LXXX tv.) 34. § (1) bekezdés szerinti megállapodás megkötésére vonatkozó szándéknyilatkozat idõpontja:
................... év ..................................... hónap ................ nap

1. Kijelentem, hogy Magyarországon a Tbj. 5. §-ában meghatározott biztosítási, vagy a Tbj. 26. § (1) bekezdésében meghatározott nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettséggel járó jogviszonyban nem álltam és jelenleg
sem állok, nyugdíj-biztosítási jogosultság érdekében Magyarországon elsõ ízben létesítek a Tbj. 34. § (1) bekezdése szerinti megállapodást, ezért pályakezdõnek** minõsülök.
2. Kijelentem, hogy az Mpt. (1997. évi LXXXII. tv.) szerinti magyar magánnyugdíjpénztárnak nem vagyok
tagja.

Tájékoztató
(a pályakezdõként megállapodást kötõ részére)
Pályakezdõként megállapodást kötõ természetes személy csak a magánnyugdíj-pénztári tagság létrejöttével, a
tagsági okirat bemutatása után kötheti meg a Tbj. 34. § (1) bekezdése szerinti megállapodást. A nyugdíj-biztosítási igazgatási szervvel kötendõ megállapodás szándéknyilatkozatát, illetõleg az ennek alapján megkötött megállapodást a magánnyugdíjpénztár részére be kell mutatni.
Kelt: ....................................................., ............... év ..................................... hónap ................ nap
...........................................................................
Természetes személy saját kezû aláírása
Átvétel dátuma:................... év ..................................... hónap ................ nap
Magánnyugdíjpénztár/Nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv aláírása ..............................................................
* Taj szám hiányában az útlevélszámot, vagy ennek hiányában a tartózkodási engedély számát kell feltüntetni.
** Tagságra kötelezett pályakezdõnek minõsül az a természetes személy, aki Magyarországon elsõ alkalommal létesít a Tbj. (1997. évi LXXX. tv.)
5. §-ában meghatározott biztosítási, vagy a Tbj. 26. § (1) bekezdésében meghatározott nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettséggel járó jogviszonyt, illetõleg ezek hiányában nyugdíj-biztosítási jogosultság érdekében elsõ ízben létesít a Tbj. 34. § (1) bekezdése szerinti megállapodást és ebben az idõpontban még nem töltötte be a 35. életévét.
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Figyelem! A nyilatkozatot a foglalkoztatóhoz (munkáltatóhoz) kell benyújtani!
Attention! This declaration must be presented to the employer!
NYILATKOZAT
DECLARATION
I.
A 195/1997. (XI. 5.) Kormányrendelet 2. §-a (2) bekezdése alkalmazásához
For the application of section 2 paragraph (2) of Government Decree No.195/1997. (XI. 5.)
Név: ............................................................................, Születési név :....................................................................
Name (full): ................................................................, Name at birth: .....................................................................
Anyja neve: ..............................................................., Mother’s name: ..................................................................
Születési hely (ország, város): ............................................................................................................................. .
Place of birth (city, country): ................................................................................................................................. ..
Szül. idõ: ......... év ......................... hónap .............. nap, Date of birth (Y/M/D) ...................................................
Taj szám*: ..............................................................., TAJ number*: .....................................................................
Lakcím (Magyarországon): ...................................................................................................................................
Home address in Hungary: .....................................................................................................................................
A Tbj. (1997. évi LXXX. tv.) 5. §-ában meghatározott biztosítási, vagy a Tbj. 26. § (1) bekezdésében meghatározott nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettséggel járó jogviszony létesítésének idõpontja a foglalkoztatónál**:
The start of an insured legal relationship in accordance with Article 5 of Act LXXX of 1997 or a legal relationship
establishing a pension contribution obligation in accordance with Paragraph 1 of Article 26 of Act LXXX of 1997
at the employer**:
.................. év(year) ......................................... hónap(month) .......... nap(day)
1. Kijelentem, hogy az Mpt. (1997. évi LXXXII. tv.) szerinti magyar magánnyugdíjpénztárba korábban már beléptem, magyar magánnyugdíjpénztárnál jelenleg is tagsági jogviszonyban állok**: igen - nem
I declare that I have already joined a mandatory Hungarian private pension fund as defined in the Act LXXXII. of
1997. on Private Pensions and Private Pension Funds and I am a member of a mandatory Hungarian private pension
fund**: yes, no.
A jelenlegi magánnyugdíjpénztáram neve, címe, bankszámlaszáma:
Name, address and bank account number of my present mandatory private pension fund:
............................................................................................................................................................................... ,
...............................................................................................................................................................................
2. Kijelentem, hogy a most kezdõdõ, a Tbj. 5. §-ában meghatározott biztosítási, vagy a Tbj. 26. § (1) bekezdésében meghatározott nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettséggel járó jogviszonyom, Magyarországon az elsõ nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettséggel járó jogviszonyom, ezért pályakezdõnek*** minõsülök.
I hereby declare, that my presently starting insured legal relationship as defined by Article 5 of Act LXXX of 1997
or my presently starting legal relationship establishing a pension contribution obligation as defined by Paragraph
1 of Article 26 of Act LXXX of 1997, is my first legal relationship establishing a pension contribution obligation
in Hungary, therefore I qualify as an entrant.
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Tájékoztató
Information
(a pályakezdõ részére)
(for career starters)

A pályakezdõ – amennyiben még nem tagja magánnyugdíjpénztárnak – köteles a biztosítottá válását követõ 15 napon belül magánnyugdíjpénztárba belépni és az általa választott pénztár megnevezését, címét,
bankszámlaszámát a foglalkoztatóhoz bejelenteni. Amennyiben ezen kötelezettségének e határidõig nem
tesz eleget, akkor a pályakezdõ kötelezõen a lakóhelye (annak hiányában a foglalkoztató székhelye, telephelye) szerint illetékes területi magánnyugdíjpénztár tagjává válik (irányított pályakezdõ).
Career starters are obliged to join a mandatory private pension fund – if they are not yet members of a private pension fund – within 15 days from the start of social security insurance coverage, and report the name, address and
bank account number of the selected fund to the employer. If the career starter fails to meet this obligation by this deadline, the career starter shall become a compulsory member of the pertinent regional pension fund of his/her place
of residence, becomes a directed career starter (or if there is none, according to the registered office/site of the
employer).

Kelt: ....................................................., ............... év ..................................... hónap ................ nap
Dated (Y/M/D): .................................................................... ................................................................
...........................................................................
Természetes személy saját kezû aláírása
Signature of the natural person

Átvétel dátuma:................... év ..................................... hónap ................ nap
Date of delivery (Y/M/D): .....................................................................................................................................
Foglalkoztató cégszerû aláírása: .........................................................................................................................
Employer’s signature: ............................................................................................................................................

* Taj szám hiányában az útlevélszámot, vagy ennek hiányában a tartózkodási engedély számát kell feltüntetni.
* If there is no taj (Social Security ID number) number, the passport number or in the absence of it, the residence permit number must be indicated.
** Foglalkoztató: a Tbj. 4. § a) pontja szerint meghatározott foglalkoztató.
** Employer: the employer as defined in Point a) of Article 4 of Tbj.
*** A megfelelõ választ aláhúzással kell jelölni!
*** The applicable answer shall be underlined!
**** Tagságra kötelezett pályakezdõnek minõsül az a természetes személy, aki Magyarországon elsõ alkalommal létesít a Tbj. (1997. évi LXXX. tv.)
5. §-ában meghatározott biztosítási, vagy a Tbj. 26. § (1) bekezdésében meghatározott nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettséggel járó jogviszonyt, illetõleg ezek hiányában nyugdíj-biztosítási jogosultság érdekében elsõ ízben létesít a Tbj. 34. § (1) bekezdése szerinti megállapodást és ebben az idõpontban még nem töltötte be a 35. életévét.
**** Mandatory career starters are those natural persons who - for the first time in Hungary - are establishing an insured legal relationship in accordance with Article 5 of Act LXXX of 1997 or a legal relationship with an obligatory pension contribution in accordance with Paragraph 1 of Article 26
of Act LXXX of 1997or in the absence of these, they establish an agreement for the first time in order to obtain the right for pension insurance according to the Act LXXX of 1997 / para. §34 (1) and at the time of signing the contract he/she is not yet 35 years old.

2008/11. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

1513

Figyelem! A nyilatkozatot a magánnyugdíjpénztárhoz és a nyugdíj-biztosítási igazgatási szervhez kell
benyújtani!
Attention! This declaration must be presented to the mandatory private pension fund and the pension insurance
administration office!

NYILATKOZAT
DECLARATION
II.

A 195/1997. (XI. 5.) kormányrendelet 2. §-a (3) és 19. §-a (4) bekezdése alkalmazásához
For the application of section 2 paragraph (3) and section 19 paragraph (4) of Government Decree
No. 195/1997. (XI. 5.)

Név: ............................................................................, Születési név: ....................................................................
Name (full): ................................................................, Name at birth: .....................................................................
Anyja neve: ..............................................................., Mother’s name: ..................................................................
Születési hely (ország, város): ............................................................................................................................. .
Place of birth (city, country): ................................................................................................................................. ..
Szül. idõ: ......... év ......................... hónap .............. nap, Date of birth (Y/M/D) ...................................................
Taj szám*: ..............................................................., Taj number*: ...................................................................
Lakcím (Magyarországon): ...................................................................................................................................
Home address in Hungary: .....................................................................................................................................
A Tbj. (1997. évi LXXX. tv.) 34. § (1) bekezdés szerinti megállapodás megkötésére vonatkozó szándéknyilatkozat idõpontja:
Date of declaration on the intention to contact specified in section 34 paragraph (1) of Tbj. (Act LXXX. of 1997.):
.................. év(year) ......................................... hónap(month) .......... nap(day)
1. Kijelentem, hogy Magyarországon a Tbj. 5. §-ában meghatározott biztosítási, vagy a Tbj. 26. § (1) bekezdésében meghatározott nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettséggel járó jogviszonyban nem álltam és jelenleg
sem állok, nyugdíj-biztosítási jogosultság érdekében Magyarországon elsõ ízben létesítek a Tbj. 34. § (1) bekezdés szerinti megállapodást, ezért pályakezdõnek** minõsülök.
1. I hereby declare that I do not - and prior to this declaration I did not - have any insured legal relationship in accordance with Article 5 of Tbj. or a legal relationship with an obligatory pension contribution in accordance with
Paragraph 1 of Article 26 of Tbj. in Hungary, and this is the first time that I make an agreement in Hungary in order to obtain the right for pension insurance in accordance with Paragraph 1 of Article 34 of Tbj, therefore I qualify as a career starter**.
2. Kijelentem, hogy az Mpt. (1997. évi LXXXII. tv.) szerinti magyar magánnyugdíjpénztárnak nem vagyok
tagja.
2. I declare that I am not a member of any mandatory Hungarian private pension fund as specified in the Act
LXXXII. of 1997. on Private Pensions and Private Pension Funds.
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Tájékoztató
(a pályakezdõként megállapodást kötõ részére)
Information
(for individuals entering into an agreement as career starters)

Pályakezdõként megállapodást kötõ természetes személy csak a magánnyugdíj-pénztári tagság létrejöttével, a tagsági okirat bemutatása után kötheti meg a Tbj. 34. § (1) bekezdése szerinti megállapodást. A nyugdíj-biztosítási igazgatási szervvel kötendõ megállapodás szándéknyilatkozatát, illetõleg az ennek alapján
megkötött megállapodást a magánnyugdíjpénztár részére be kell mutatni.
Natural person as being a career starter, can sign the agreement (according to the Tbj 34. § (1)) only after
signing the contract with the mandatory private pension fund, and after providing / showing the membership certificate. The letter of intent, as well as the signed contract, which is to be signed with the pension insurance authority must be presented to the mandatory private pension fund.

Kelt: ....................................................., ............... év ..................................... hónap ................ nap
Dated (Y/M/D): .................................................................... ................................................................

...........................................................................
Természetes személy saját kezû aláírása
Signature of the natural person

Átvétel dátuma: ................... év ..................................... hónap ................ nap
Date of delivery (Y/M/D): .....................................................................................................................................
Magánnyugdíjpénztár/Nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv aláírása ..............................................................
Private pension fund/Pension insurance administration office ...............................................................................

* Taj szám hiányában az útlevélszámot, vagy ennek hiányában a tartózkodási engedély számát kell feltüntetni.
* If there is no taj (Social Security ID number) number, the passport number or in the absence of it the residence permit number must be indicated.
** Tagságra kötelezett pályakezdõnek minõsül az a természetes személy, aki Magyarországon elsõ alkalommal létesít a Tbj. (1997. évi
LXXX. tv.) 5. §-ában meghatározott biztosítási, vagy a Tbj. 26. § (1) bekezdésében meghatározott nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettséggel járó jogviszonyt, illetõleg ezek hiányában nyugdíj-biztosítási jogosultság érdekében elsõ ízben létesít a Tbj. 34. § (1) bekezdése szerinti megállapodást és ebben
az idõpontban még nem töltötte be a 35. életévét.
** Obliged career starters are natural persons / individuals who - for the first time - are establishing an insured legal relationship in accordance with
Article 5 of Tbj. (Act LXXX of 1997) or a legal relationship with an obligatory pension contribution in accordance with Paragraph 1 of Article 26 of
Tbj. in Hungary, or in the absence of these, they establish an agreement in order to obtain the right for pension insurance according to Paragraph 1 of
Article 34 of Tbj.s and at the time of signing the contract he/she is not yet 35 years old.
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Tájékoztató a nyilatkozat kitöltéséhez
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) és a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény
(Mpt.) alkalmazásában:
Magánnyugdíj-pénztári tagságra kötelezett pályakezdõ az a természetes személy, aki Magyarországon elsõ alkalommal létesít a Tbj. 5. §-ban meghatározott biztosítási, továbbá a Tbj. 26. § (1) bekezdésében meghatározott nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettséggel járó jogviszonyt, illetõleg ezek hiányában nyugdíj-biztosítási jogosultság érdekében
elsõ ízben létesít a Tbj. 34. § (1) bekezdése szerinti megállapodást és ebben az idõpontban még nem töltötte be a
35. életévét.
A Tbj. 34. §-ának (1) bekezdése szerinti megállapodás megkötésére az a belföldi nagykorú személy jogosult, aki nem
saját jogú nyugdíjas és aki a Tbj. 5. és 13. §-aiban említett biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll, illetõleg
akire a Tbj. 11. §-ának rendelkezései szerint a biztosítás nem terjed ki, vagy akinek a biztosítása szünetel.
Figyelem! A Tbj. rendelkezéseit (a biztosítási kötelezettség megállapítása, a pénztártagság létrejötte, a járulék és
tagdíjfizetési kötelezettség megállapítása stb. szempontjából)
– az Európai Gazdasági Térség tagállamainak állampolgárai esetében, a szociális biztonsági rendszereknek a közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történõ alkalmazásáról szóló
1408/1971. (EGK) sz. Tanácsi rendelet és a végrehajtására kiadott 574/72. (EGK) sz. Tanácsi rendelet szabályai szerint,
– a nemzetközi szociálpolitikai és szociális biztonságról szóló egyezmények hatálya alá tartozó személyekre pedig
az egyezmények szabályai szerint kell alkalmazni.
2007. március 1-jét követõen alkalmazandó szociálpolitikai, illetve szociális biztonságról szóló egyezmények a következõk:
– Magyar–jugoszláv szociálpolitikai egyezmény (1959. évi 20. sz. tvr.), Szlovénia, és a Horvát Köztársaság kivételével alkalmazni kell az utódállamokra.
– A Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között, a szociális biztonságról szóló, Budapesten, 2005.
február 8-án aláírt Egyezmény kihirdetésérõl szóló 2005. évi CXXV. törvény.
– Magyar–szovjet szociálpolitikai egyezmény (1963. évi 16. sz. tvr.). Ezt az egyezményt valamennyi FÁK tagállammal kapcsolatban kell alkalmazni.
– A Magyar Köztársaság és a Svájci Államszövetség között a szociális biztonságról szóló egyezményrõl a 1998. évi
VII. törvény rendelkezik, a törvényben foglaltakat 1998. január 1-jétõl kell alkalmazni.
– A Magyar Köztársaság és Kanada között a szociális biztonságról szóló egyezményrõl a 2003. évi LXIX. törvény
rendelkezik, a törvényben foglaltakat 2003. október 1-jétõl kell alkalmazni.
– A Magyar Köztársaság és a Koreai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, Budapesten, 2006. május 12-én aláírt Egyezmény kihirdetésérõl szóló 2006. évi LXXIX. törvény.
– A Magyar Köztársaság Kormánya és Québec Kormánya között a szociális biztonságról szóló, Ottawában,
2004. május 12-én aláírt Megállapodás kihirdetésérõl szóló 2006. évi XVII. törvény.
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Information for filling in the declaration
Under the application of Act LXXX of 1997 on the eligibility for social security services and private pension, and coverage of these services (Tbj.), and Act LXXXII of 1997 on private pension and private pension funds (Mpt.):
An entrant obliged to be a member of a private pension fund is a natural person who - for the first time in Hungary - establishes a legal relationship with asocial security insurance obligation according to Article 5 of Act LXXX of 1997, or
establishes a legal relationship with an obligatory pension contribution according to Article 26 Paragraph (1) of Act
LXXX of 1997, or in the absence of the former, he/she establishes an agreement for the first time in order to obtain pension insurance according to Article 34 Paragraph (1) of Act LXXX of 1997 and at the time of signing the contract he/she is
under the age of 35 years.
Native major persons (entitled to enter into an agreement specified in Article 34 Paragraph (1) of the Tbj. are those
who are not pensioners on their own rights, and are not involved in a legal relationship resulting in a social security insurance obligation specified in Articles 5 and 13 of the Tbj., or are not insured according to Article 11 of the Tbj., or whose
insurance is ceased.
Attention! Provisions of Act LXXX of 1997 (on the establishment of the insurance obligation, establishment of fund
membership, definition of contribution payment obligations, etc.)
– in the case of the citizens of the European Economic Area (EEA) shall be applied according to the provisions of
Council Regulation No. 1408/1971. (EEC) on the application of social security schemes to employees and independent contractors moving within the community and to members of their families, and Council Regulation
No. 574/72. (EEC) on the implementation of the former regulation;
– in the case of persons who are within the scope of international treaties on social policy and social security shall
be applied according to the rules of the treaties.
The social policy and social security treaties applicable after March 1, 2007, are the followings:
– The Hungarian – Yugoslavian social policy treaty (Law Decree No. 20/1959), which shall be applied for the
ex-Yugoslavian successor states with the exception of Slovenia and Croatia
– The Act CXXV of 2005 on the promulgation of the Treaty about the social (policy) security between the Hungarian Republic and the Republic of Croatia had been signed on the 8th of February 2005 in Budapest
– The Hungarian – Soviet social policy treaty (Law Decree No. 16/1963). This treaty shall be applied to all CIS
member states
– The Act VII of 1998 orders about the social policy treaty between the Republic of Hungary and the Swiss Confederation, the provisions of whichshall be applied as of 1st of January 1998
– The Act LXIX of 2003 orders about the social security treaty between the Republic of Hungary and Canada, the
provisions of which shall be applied as of the 1st of October, 2003
– The Act LXXIX. of 2006 on the promulgation of the Treaty about the social (policy) security between the Republic of Hungary and the Republic of Korea signed on the 12th of May 2006 in Budapest
– The Act XVII. of 2006 on the promulgation of the Treaty about the social (policy) security between the Government of the Hungarian Republic and the Government of Quebec signed on the 12th of May 2004 in Ottawa.
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A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közleménye
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
közleménye
szakképesítések központi programjainak
(tanterveinek) kiadásáról
A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a
(2) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján az alábbi
szakképesítések központi programjai (tantervei) kiadásra
kerültek. Jóváhagyási szám: FVM-4149/2008.
A központi programokat a földmûvelésügyi ágazatba
tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei
kiadásáráról szóló 8/2008. (I. 23.) FVM rendelet alapján
indított iskolai rendszerû szakképzésben kell alkalmazni.
Szakképesítés
OKJ azonosító száma

54 525 02
33 215 02 0000 00 00
31 521 01
52 621 01 1000 00 00
54 621 01 0000 00 00
54 621 02
31 621 03
54 621 03
33 622 01 1000 00 00
31 623 01 1000 00 00
54 623 01 0000 00 00
54 581 01
33 621 02 1000 00 00

Szakképesítés megnevezése

Mezõ- és erdõgazdasági gépésztechnikus
Virágkötõ, -berendezõ, virágkereskedõ
Agrárgazdasági gépszerelõ, gépjavító
Agrárkörnyezet-gazda
Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó
technikus
Agrártechnikus
Állattenyésztõ
Állattenyésztõ és állat-egészségügyi
technikus
Dísznövénykertész
Erdészeti szakmunkás
Erdésztechnikus
Földmérõ, térképész és térinformatikai
technikus
Gazda

31 622 01
52 621 02 1000 00 00
31 621 04 0000 00 00
52 812 02 0000 00 00
31 521 20
54 621 04
54 622 01 0000 00 00
54 625 01 0000 00 00
33 621 01 0000 00 00
33 541 01 0000 00 00
54 541 01
33 541 02 0000 00 00
31 541 01 1000 00 00
33 541 03 0000 00 00
33 541 04 0000 00 00
33 541 05 1000 00 00
33 541 06 0000 00 00
33 541 07 1000 00 00

Kertész
Laborállat-tenyésztõ és -gondozó
Lótartó és -tenyésztõ
Lovastúra-vezetõ
Mezõgazdasági gépüzemeltetõ,
gépkarbantartó
Növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus
Parképítõ és -fenntartó technikus
Vadgazdálkodási technikus
Borász
Édesipari termékgyártó
Élelmiszer-ipari technikus
Erjedés- és üdítõital-ipari termékgyártó
Húsipari termékgyártó
Molnár
Pék
Pék-cukrász
Tartósítóiparitermék-gyártó
Tejtermékgyártó

A jóváhagyott központi programok megtekinthetõk az
FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet
honlapján (www.vkszi.hu).
A központi programokat az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet forgalmazza.
A megrendeléseket az FVM VKSZI Tananyagellátási és
Dokumentációs osztály, 1223 Budapest, Park u. 2. levélcímre lehet megküldeni.
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Szakigazgatási fõosztály
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Az Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI)
közleménye
tecnológiai segédanyagok listájáról, melyet az OÉTI 2007. január 1. és 2007. december 31. között
szakvéleményezett és élelmiszer-elõállítás területén történõ felhasználásra megfelelõnek talált

Készítmény neve

Hatóanyag(ok)

Bursa SA1 cukoripari habzásgátló zsíralkohol poliéter,
poli-ol-alkoxilát

Forgalmazó/(gyártó)

Allied Solution Central Eastern
Europe Kft.,
1115 Budapest, Fraknó u. 4.

Szakvélemény
OÉTI száma

1307-1/2007

Calgonit Bandfit szalagkenõanyag

alkilamin, n-propanol, anionos és
amfoter tenzid

PentaClean Kft.,
2049 Diósd, Vadrózsa u. 21.

3247/2007

E-COLL élelmiszeripari
kenõanyag

fehérolaj

ZLT 69 Kft.,
9011 Gyõr, Törökverõ u. 1.

2158-2/2007

E-COLL élelmiszer-ipari kenõzsír
1000g

fehérolaj,
alumínium-komplexszappan

ZLT 69 Kft.,
9011 Gyõr, Törökverõ u. 1.

2159-3/2007

E-COLL élelmiszer-ipari kenõzsír
400g

fehérolaj,
alumínium-komplexszappan

ZLT 69 Kft.,
9011 Gyõr, Törökverõ u. 1.

2159-1/2007

E-COLL élelmiszer-ipari
kenõzsír-spray

fehérolaj,
alumínium-komplexszappan

ZLT 69 Kft.,
9011 Gyõr, Törökverõ u. 1.

2159-2/2007

Elefánt cukoroldóolaj

paraffin vizes emulzió

Full Invest Bt.,
3300 Eger, Kilián út 20.

Élelmiszer-ipari kenõzsír-spray

fehérolaj

ZLT 69 Kft.,
9011 Gyõr, Törökverõ u. 1.

2158-1/2007

Élelmiszer-ipari olaj H1 spray

fehérolaj

ZLT 69 Kft.,
9011 Gyõr, Törökverõ u. 1.

2160/2007

Hexagon Kereskedelmi Bt.,
1158 Budapest, Antalfa u. 57.

2192/2007

Erol ACF 12 szeszipari habzásgátló zsírsav és poliéter-poliol
zsírsav-észterek
készítmény

1536/2007

Glanapon DS 22 cukoripari
habzásgátló készítmény

polimer polialkohol

Anilin Kereskedelmi Zrt.,
1097 Budapest, Gubacsi út 10/A

2262/2007

Lubra K FPG UG élelmiszer-ipari
fehér gépzsír

ásványolaj, szerves bentonit

NCH Hungary Kft.,
1095 Budapest, Kvassay J. út 1.

1964/2007

Sótabletta

nátrium-klorid

Allchemie Vegyipari,
Kereskedelmi Kft.,
8184 Balatonfûzfõ, Nike krt. 9.

1473/2007
és
3101/2007

Vanquish VP 1257 cukoripari
habzásgátló

poli-ol-alkoxilát

Allied Solution Central Eastern
Europe Kft.,
1115 Budapest, Fraknó u. 4.

1307-2/2007
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Az Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI)
közleménye
tisztító- és fertõtlenítõszerek listájáról, melyet az OÉTI 2007. január 1. és 2007. december 31. között
szakvéleményezett, és élelmiszer-elõállítás területén történõ felhasználásra megfelelõnek talált

Készítmény neve

Hatóanyag(ok)

Forgalmazó/(gyártó)

Szakvélemény
OÉTI száma

53%-os salétromsav

salétromsav

Brenntag Hungary Kft.,
1225 Budapest, Bányalég u. 25.

2152/2007

AlfaGrill (D.F. 3005) -sütõtisztító

KOH, amfoter tenzidek

DeltaClean Kft.,
6800 Hódmezõvásárhely, Makói u.
7717/16

2033/2007

Antigerm RKR 600 folyékony,
lúgos habtisztítószer

NaOH, KOH,
alkil-poliglikozidok

ÖAG Hungary Kft.,
1125 Budapest, Trencsényi u. 47.

1960/2007

Aquabacter mikrobiológiai
készítmény

liofilizált nem patogén
mikroorganizmusok

Aquasystem s.r.o. Hradska 76,
Bratislava 82107, Szlovákia

2910/2007

Aqvitox D fertõtlenítõszer

aktív klórtartalmú vizes oldat

Aquasystem s.r.o. Hradska 76,
Bratislava 82107, Szlovákia

858/2007

Becodin zsírtalanító koncentrátum

NaOH

Bleco Hungary Kft.,
8200 Veszprém, Alkotmány u. 15.

95/2007

Brillant gépi öblítõszer

foszforsav, nemionos tenzidek,
citromsav

Well-Done St. Moritz Kft.,
2900 Komárom, Mártírok útja 92.

2884/2007

Calgonit Five Star L6 gépi
mosogatószer

NaOH, foszfonsav,
trinátrium-nitrilotriacetát

PentaClean Kft.,
2049 Diósd, Vadrózsa u. 21.

1364/2007

Calgonit RinseAid Opti gépi
öblítõszer

nemionos tenzid

PentaClean Kft.,
2049 Diósd, Vadrózsa u. 21.

1366/2007

CFA hideg zsíroldószer

propilén-glikol, KOH, anionos és
nemionos tenzid

Ibis Trade Kft.,
6500 Baja, József Attila u. 4.

2061-2/2007

Chemisept Per
tisztító-fertõtlenítõszer

hidrogén-peroxid

HungaroChemicals Kft.,
4445 Nagycserkesz-Halmosbokor 6.
4401 Nyíregyháza, Pf. 315.

2232/2007

CL 600
Swiss Tank mûködtetéséhez

anionos és nemionos felületaktív
anyagok

Core-Tech Est. Budapesti Képviselet, 1959/2007
1062 Budapest, Délibáb u. 30.

Cleanstar A2 savas tisztító

salétromsav

Alkimia Kft.,
8182 Peremarton-Gyártelep, Pf. 30.

1354-1/2007

Cleanstar B2 lúgos tisztító

NaOH

Alkimia Kft.,
8182 Peremarton-Gyártelep, Pf. 30.

1354-2/2007

Combi Wash és Snow White
kombinált univerzális mosópor

Na-karbonát,
Na-perborát-tetrahidrát, enzim,
penta-Na-trifoszfát

HungaroChemicals Kft.,
4445 Nagycserkesz-Halmosbokor 6.
4401 Nyíregyháza, Pf. 315

2228/2007

Cook-Rinse gépi öblítõszer

Na-kumol-szulfonát, nemionos
tenzid, citromsav

HungaroChemicals Kft.,
4445 Nagycserkesz-Halmosbokor 6.
4401 Nyíregyháza, Pf. 315.

915-2/2007

CP 500
Swiss Tank mûködtetéséhez

Na-metaszilikát,
Na-karbonát

Core-Tech Est. Budapesti Képviselet, 1959/2007
1062 Budapest, Délibáb u. 30.

Cream Cleanser folyékony
súrolószer

Na-karbonát, nemionos és anionos
tenzid

Laguna Tisztítástechnológiai Kft.
8000 Székesfehérvár,
Havranek J. u. 43.

1951/2007

1520

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ
Készítmény neve

Hatóanyag(ok)

Forgalmazó/(gyártó)

2008/11. szám
Szakvélemény
OÉTI száma

D-Carpet
kárpit- és szõnyegtisztító

anionos, nemionos és amfoter tenzid

HungaroChemicals Kft.,
4445 Nagycserkesz-Halmosbokor 6.
4401 Nyíregyháza, Pf. 315.

562/2007

Declean vízkõoldó

sósav, citromsav

Bleco Hungary Kft.,
8200 Veszprém, Alkotmány u. 15.

96/2007

D-EX tisztítószer

sósav

HungaroChemicals Kft.,
4445 Nagycserkesz-Halmosbokor 6.
4401 Nyíregyháza, Pf. 315.

564/2007

D-Fat általános zsíreltávolító

alkil-dimetilamin-N-oxid,
poliglikozid,
K-szilikát, anionos tenzid

HungaroChemicals Kft.,
4445 Nagycserkesz-Halmosbokor 6.
4401 Nyíregyháza, Pf. 315.

1271/2007

D-Flash Soft és D-Flash White
textilöblítõ koncentrátum

kationos felületaktív anyag

HungaroChemicals Kft.,
4445 Nagycserkesz-Halmosbokor 6.
4401 Nyíregyháza, Pf. 315.

2227/2007

D-Floor padozattisztító és
ápolószer

1-metoxi-2-metanol,
dipropilén-glikol-metiléter,
tetrahidrofurfuril-alkohol, anionos
tenzid

HungaroChemicals Kft.,
4445 Nagycserkesz-Halmosbokor 6.
4401 Nyíregyháza, Pf. 315.

1272/2007

Dish Wash gépi mosogatószer

NaOH, trinátrium-nitrilotriacetát

Laguna Tisztítástechnológiai Kft.,
8000 Székesfehérvár,
Havranek J. u. 43.

1952/2007

Disincrostante savas vízkõoldó

foszforsav, nemionos és amfoter
tenzid

Forest Trend Kft.,
2542 Lábatlan

1694/2007

Hexachem Kft.,
4231 Bököny, Kossuth u. 158.

3585/2007

Disinflex tisztító- és fertõtlenítõszer kvaterner ammónium sók,
glutáraldehid
Divodes FG fertõtlenítõszer

izopropil-alkohol,
n-propanol

JohnsonDiversey Magyarország Kft., 955/2007
2040 Budaörs, Puskás T. u. 6.

D-Rinse gépi öblítõszer

anionos és nemionos tenzid,
citromsav

HungaroChemicals Kft.,
4445 Nagycserkesz-Halmosbokor 6.
4401 Nyíregyháza, Pf. 315.

915-1/2007

D-Rub folyékony, karcmentes
súrolószer

anionos és nemionos tenzidek

HungaroChemicals Kft.,
4445 Nagycserkesz-Halmosbokor 6.
4401 Nyíregyháza, Pf. 315.

560/2007

D-Soft padlófényezõ tisztítószer

nemionos tenzid

HungaroChemicals Kft.,
4445 Nagycserkesz-Halmosbokor 6.
4401 Nyíregyháza, Pf. 315.

563/2007

D-Uni általános tisztítószer

kationos és nemionos tenzid

HungaroChemicals Kft.,
4445 Nagycserkesz-Halmosbokor 6.
4401 Nyíregyháza, Pf. 315.

1270/2007

D-Win ablaktisztítószer

propilén-glikol- monometiléter,
anionos tenzid

HungaroChemicals Kft.,
4445 Nagycserkesz-Halmosbokor 6.
4401 Nyíregyháza, Pf. 315.

561/2007

EST-EEM RTU élelmiszer-ipari
felületfertõtlenítõ-szer

kvaterner ammónium só, nemionos
tenzid

Laguna Tisztítástechnológiai Kft.,
8000 Székesfehérvár,
Havranek J. u. 43.

1948/2007

Eusept fertõtlenítõ hatású
mosogató- és tisztítószer

kvaterner ammónium sók, tenzidek

Unitas Brill Kft.,
1047 Budapest Attila u. 126.

3118/2007

Gliss’Guard csúszásmentesítõ

szilikát-észter, anionos tenzidek

Moreside Bt.,
1183 Budapest, Nefelelcs u. 1–3.

2488/2007

2008/11. szám
Készítmény neve

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ
Hatóanyag(ok)

Handez fertõtlenítõ kézi, folyékony kationos és nemionos tenzidek,
triklozán, izopropil-alkohol
mosogatószer

Forgalmazó/(gyártó)
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Szakvélemény
OÉTI száma

DeltaClean Kft.,
6800 Hódmezõvásárhely,
Makói u. 7717/16.

3099/2007

Hexaline FR 140 tisztító- és
fertõtlenítõszer

hipoklorit, NaOH

Hexachem Kft.,
4231 Bököny, Kossuth u. 158.

3559/2007

Ibis Cream folyékony súrolószer

anionos és nemionos tenzid,
súrolóanyag

Ibis Trade Kft.,
6500 Baja, József Attila u. 4.

2061-1/2007

Ibis Trade Kft.,
6500 Baja, József Attila u. 4.

2791/2007

Ibis Qvat S fertõtlenítõ hatású kézi kvaterner ammónium sók, nemionos
tenzidek, Na-laureth-karboxilát
mosogató- és tisztítószer
Inno-Dez felületfertõtlenítõ
alkoholos oldat

izopropil-alkohol,
Innodez koncentrátum

Innoveng 1 Kft.,
1114 Budapest, Szabolcska u. 5.

3123/2007

InnoDish fertõtlenítõ hatású kézi
mosogatószer

kationos és nemionos tenzidek

Innoveng 1 Kft.,
1114 Budapest, Szabolcska u. 5.

4520/2006

Inno-Dish Star fertõtlenítõ hatású,
kézi mosogatószer

kvaterner ammónium sók, nemionos
tenzidek

Innoveng 1 Kft.,
1114 Budapest, Szabolcska u. 5.

3122/2007

InnoFluid ALK-G hideg zsíroldó

NaOH, nemionos tenzidek

Innoveng 1 Kft.,
1114 Budapest, Szabolcska u. 5.

1897/2007

Innofluid MF-MG fertõtlenítõ
hatású gépi mosogatószer

kvaterner ammónium sók, KOH,
Na-metaszilikát

Innoveng 1 Kft.,
1114 Budapest, Szabolcska u. 5.

3121/2007

Innofluid TF Klór T fertõtlenítõ
tisztító koncentrátum

hipoklorit, NaOH

Unitas Brill Kft.,
1047 Budapest Attila u. 126.

3172/2007

InnoFluid-MG-Ö gépi öblítõszer

izopropil-alkohol, nemionos tenzid,
citromsav

Innoveng 1 Kft.,
1114 Budapest, Szabolcska u. 5.

ad 4950-4/2003

InnoGrill hideg zsíroldó

NaOH, nemionos tenzidek,
butil-glikol

Innoveng 1 Kft.,
1114 Budapest, Szabolcska u. 5.

1898/2007

Lift RTU hideg zsíroldó

anionos tenzid,
Na-metaszilikát,
trinátrium-nitrilotriacetát

Laguna Tisztítástechnológiai Kft.,
8000 Székesfehérvár,
Havranek J. u. 43.

1949/2007

Main Wash fõmosószer

Na-karbonát,
Na-perborát-tetrahidrát, enzim,
anionos tenzid

HungaroChemicals Kft.,
4445 Nagycserkesz-Halmosbokor 6.
4401 Nyíregyháza, Pf. 315.

2229/2007

Maya Cream folyékony súrolószer

kalcium-karbonát, anionos és
nemionos tenzidek

DeltaClean Kft.,
6800 Hódmezõvásárhely,
Makói u. 7717/16

1703/2007

Moon kézi folyékony mosogatószer anionos és nemionos tenzidek

Unitas Brill Kft.,
1047 Budapest Attila u. 126.

3120/2007

nátrium-diklór-izocianurát dihidrát,
Nátrium-diklór-izocianurát
dihidrát 3g tabletta fertõtlenítõszer adipinsav

Biotech Hungária Kft.,
1097 Budapest, Kén u. 8.

607/2007

NaturZone konyhai zsíroldó

nemionos és kationos tenzidek

Sales Force 1 Kft.,
1149 Budapest, Angol u. 34.

2315-2/2007

NaturZone Organic vízkõoldó

butil-glikol, karbamid-hidroklorid,
tenzidek

Sales Force 1 Kft.,
1149 Budapest, Angol u. 34.

2315-1/2007

NaturZone Wellness általános
tisztítószer

trinátrium-nitrilotriacetát, nemionos
tenzidek, 2-(2-butoxi-etoxi)-etanol

Sales Force 1 Kft.,
1149 Budapest, Angol u. 34.

2315-3/2007

neodisher Alka 240 folyékony gépi
mosogatószer

NaOH, amfoter tenzidek,
trinátrium-nitrilotriacetát

Dr. Weigert Hungária Kft.,
1139 Budapest Gömb u. 17/A

3151/2007
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neodisher GL gépi öblítõszer

izopropil-benzolszulfonsav izomerek Dr. Weigert Hungária Kft.,
keveréke
1139 Budapest Gömb u. 17/A

2060/2007

Net’Guard általános
zsírtalanítószer

tetrakálium-pirofoszfát,
2-(2-butoxi-etoxi)-etanol

Moreside Bt.,
1183 Budapest, Nefelelcs u. 1–3.

2489/2007

Penta CIP HD hideg zsíroldó

KOH, Na-szilikát

PentaClean Kft.,
2049 Diósd, Vadrózsa u. 21.

1914/2007

Penta CN Super fertõtlenítõ gépi
mosogatószer

hipoklorit, NaOH

PentaClean Kft.,
2049 Diósd, Vadrózsa u. 21.

1866/2007

Penta Star folyékony, gépi
mosogatószer

nemionos tenzidek

PentaClean Kft.,
2049 Diósd, Vadrózsa u. 21.

1365/2007

Profi Sol fertõtlenítõ hatású
kéztisztítószer

anionos tenzidek, hidrogén-peroxid,
benzil-alkohol

Silko Hygiene Kft.,
6771 Szeged, Szerb u. 59.

2233-1/2007

Profi Sol fertõtlenítõ hatású
kéztisztítószer

anionos tenzidek, hidrogén-peroxid,
benzil-alkohol

HungaroChemicals Kft.,
4445 Nagycserkesz-Halmosbokor 6.
4401 Nyíregyháza, Pf. 315.

2233/2007

ProtectQuard FT felületvédõ

akril-copolimer

Moreside Bt.,
1183 Budapest, Nefelelcs u. 1–3.

2487/2007

HungaroChemicals Kft.,
4445 Nagycserkesz-Halmosbokor 6.
4401 Nyíregyháza, Pf. 315.

2230/2007

Purple Rain színvédõ és színkímélõ Na-perborát-tetrahidrát, enzimek,
Na-karbonát, penta-Na-trifoszfát
enzimes mosópor
Regal általános tisztítószer

anionos és nemionos tenzid

A.L. Trade Zrt.,
2112 Veresegyház, Mester u. 9.

385/2007

Regal felületápoló tisztítószer

decil-oktil-glikozid,
Na-metaszilikát

A.L. Trade Zrt.,
2112 Veresegyház, Mester u. 9.

388/2007

Regal folyékony mosogató

anionos és amfoter tenzidek

A.L. Trade Zrt.,
2112 Veresegyház, Mester u. 9.

395/2007

Regal folyékony súrolószer

mészkõörlemény, tenzidek

A.L. Trade Zrt.,
2112 Veresegyház, Mester u. 9.

400/2007

Regal gépi öblítõszer

nemionos tenzidek

A.L. Trade Zrt.,
2112 Veresegyház, Mester u. 9.

398/2007

Regal gépi padozat- és
szõnyegtisztító

metoxi-propanol, anionos és
nemionos tenzid

A.L. Trade Zrt.,
2112 Veresegyház, Mester u. 9.

389/2007

Regal habzó mozdonymosó

NaOH, tenzidek

A.L. Trade Zrt.,
2112 Veresegyház, Mester u. 9.

390/2007

Regal habzó szõnyegtisztító

anionos tenzidek

A.L. Trade Zrt.,
2112 Veresegyház, Mester u. 9.

401/2007

Regal illatos higiéniai felmosó
koncentrátum

anionos tenzidek

A.L. Trade Zrt.,
2112 Veresegyház, Mester u. 9.

386/2007

Regal illatosító

etil-alkohol, illatanyagok, tenzidek

A.L. Trade Zrt.,
2112 Veresegyház, Mester u. 9.

391/2007

Regal lefolyótisztító

NaOH

A.L. Trade Zrt.,
2112 Veresegyház, Mester u. 9.

387/2007

Regal Mosópor Színes

Na-karbonát,
anionos tenzid,
Na-metaszilikát

A.L. Trade Zrt.,
2112 Veresegyház, Mester u. 9.

396/2007
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Regal Mosópor Szuperfehér

Na-karbonát,
Na-perborát-tetrahidrát, anionos
tenzid, Na-metaszilikát

A.L. Trade Zrt.,
2112 Veresegyház, Mester u. 9.

397/2007

Regal nem habzó ipari tisztítószer

KOH, anionos tenzid, EDTA

A.L. Trade Zrt.,
2112 Veresegyház, Mester u. 9.

393/2007

Regal Vízkõ- és zsíroldó

foszforsav,
K&K tenzid, XPO 89

A.L. Trade Zrt.,
2112 Veresegyház, Mester u. 9.

399/2007

Rimadet-SR310 tisztítószer

hipoklorit, NaOH, amfoter és anionos TENSID-Chemie Hungária Kft.,
tenzid
3534 Miskolc, Kerpely A. DIP.

132/2007

Rimalkan-BR CL tisztítószer

KOH, szilikát, hipoklorit

TENSID-Chemie Hungária Kft.,
3534 Miskolc, Kerpely A. DIP.

3735/2007

Rinse Aid gépi öblítõszer

nemionos tenzid,
Na-kumol-szulfonát

Laguna Tisztítástechnológiai Kft.,
8000 Székesfehérvár,
Havranek J. u. 43.

1950/2007

Rubin aktív kézi mosogatószer

anionos és nemionos tenzidek,
amfoter tenzid

Clean Center Kft.,
1165 Budapest, Margit u. 114.

3255/2007

Safety Spray élelmiszer-ipari
felületfertõtlenítõ-szer

kvaterner ammónium sók,
izopropil-alkohol,
2-butoxi-etanol

DeltaClean Kft.,
6800 Hódmezõvásárhely,
Makói u. 7717/16.

3098/2007

Sanosil Super 25 Ag
fertõtlenítõszer

hidrogén-peroxid, kolloid ezüst

Sanosil Hungária Kft.,
1149 Budapest, Pillangó u. 16–20.

3196/2007

Smil folyékony súrolószer

nemionos és anionos tenzidek

Merida Kft.,
2235/2007
2011 Budakalász, József Attila u. 75.

Star Wash elõmosószer

Na-alkil-szulfonát, enzimek,
Na-karbonát, penta-Na-trifoszfát

HungaroChemicals Kft.,
4445 Nagycserkesz-Halmosbokor 6.
4401 Nyíregyháza, Pf. 315.

2231/2007

StoneClean vízkõoldó

sósav

Bleco Hungary Kft.,
8200 Veszprém, Alkotmány u. 15.

97/2007

Swipe Brite vízkõoldó
koncentrátum

Na-alkil-szulfonát, szulfaminsav,
citromsav

KU+RA Kft.,
1094 Budapest, Ferenc krt. 25.

1844/2007

Swipe Original általános
tisztítószer

Na-diszilikát, anionos és nemionos
tenzidek

KU+RA Kft.,
1094 Budapest, Ferenc krt. 25.

1842/2007

Swipe Somethin’ else mosószer

anionos, nemionos és amfoter
tenzidek

KU+RA Kft.,
1094 Budapest, Ferenc krt. 25.

1843/2007

Tredex gépi mosogatószer

tetrakálium-pirofoszfát, KOH,
hipoklorit, trikálium-foszfát

Well-Done St. Moritz Kft.,
2900 Komárom, Mártírok útja 92.

2885/2007

Ultra Max Extra fertõtlenítõ
hatású egyfázisú kézi mosogató és
felülettisztító

kvaterner ammónium só, amfoter és
nemionos tenzidek,
poli-hexametilén-biguanid

EVM Rt.,
1172 Budapest, Cinkotai út 26.

1224/2007

Ultra Sol Extra fertõtlenítõ hatású
kéztisztítószer

kationos és nemionos tenzidek

EVM Rt.,
1172 Budapest, Cinkotai út 26.

3316/2006

Uniper (S.U.1018) UU – hideg
zsíroldó

2-butoxi-etanol,
Na-szilikát, NaOH, anionos tenzidek

DeltaClean Kft.,
6800 Hódmezõvásárhely,
Makói u. 7717/16

2032/2007

Welldish folttisztító

hidrogén-peroxid, nemionos
tenzidek, etidroinsav

HungaroChemicals Kft.,
4445 Nagycserkesz-Halmosbokor 6.
4401 Nyíregyháza, Pf. 315

3556/2007
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Ziffi karcmentes, folyékony
súrolószer

Hatóanyag(ok)

kalcium-karbonát, anionos és
nemionos tenzidek

2008/11. szám

Forgalmazó/(gyártó)

Unitas Brill Kft.,
1047 Budapest Attila u. 126.

954/2007 OÉTI számon az OÉTI az alább felsorolt névmódosításhoz járult hozzá:
Régi név

Elõzõ OÉTI száma

Új név

Suma D4

2417/1992
2184/2004

Suma Dish D4

Suma L1

3249/1991
234/1992
235/1992
2187/2001

Suma Super L1

Suma L3

5202/1995
2187/2004

Suma Lima L3

Szakvélemény
OÉTI száma

3119/2007
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Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium utasítása

Utasítások
Az igazságügyi és rendészeti miniszter
5/2008. (IK 2.) IRM
utasítása
a berendeléssel betölthetõ beosztásokról
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
248. §-ára, valamint a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 49. § (1) bekezdésére tekintettel az alábbi utasítást
adom ki:
1. §
(1) Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumba a hivatásos állomány egyetemi vagy fõiskolai, és szakirányú
felsõfokú végzettséggel rendelkezõ tagja rendészeti szakértelmet igénylõ és ilyen feladatot tartalmazó munkakörbe
berendelhetõ.

rendelet 2/B. számú melléklet, A rendszeresített alapbeosztások beosztási kategóriába sorolása címû táblázat „minisztériumi kiemelt fõreferens” besorolásnak felel meg, az
elérhetõ rendfokozati maximum alezredes.

2. §
(1) A rendészeti oktatási intézményekben és az oktatással
kapcsolatos szervezeteknél, valamint a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatánál (a továbbiakban: RSZVSZ) berendeléssel betölthetõ beosztásokat a jelen utasítás mellékletében foglaltak szerint határozom meg.
(2) A berendeléssel betölthetõ beosztásokba csak a mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelõ személy
rendelhetõ be.

3. §

Ez az utasítás a közzétételét követõ harmadik napon lép
(2) Az (1) bekezdés szerinti munkakör – a vezetõi mun- hatályba.
kakör kivételével – a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII.
Dr. Takács Albert s. k.,
törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm.
igazságügyi és rendészeti miniszter
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Melléklet az 5/2008. (IK 2.) IRM utasításhoz
I.
A rendészeti oktatási intézményekben és az oktatással kapcsolatos szervezeteknél
berendeléssel betölthetõ beosztások
Vezetõi munkakörök
Képesítési és egyéb követelmények
Szerv

Vezetõ szint

Munkakör
(beosztás)

Rendfokozati
maximum

Állami iskolai
végzettség

Szakmai iskolai
végzettség

fõosztályvezetõi
illetményre
jogosult

egyetem

rektorhelyettes
(RTF)
igazgató (RTF)
fõtitkár (RTF)
fõigazgatóhelyettes (OF)

Központi1

tábornok

ezredes

RIASZTSZ
vagy RSZVI +
RVK

igazgató (OF)
fõosztályvezetõhelyettesi
illetményre
jogosult
osztályvezetõi
illetményre
jogosult

tanszékvezetõ
(RTF)
fõosztályvezetõ
-helyettes
(OF)
osztályvezetõ
(RTF, OF)

fõosztály-vezeigazgató
tõi illetményre
(RSZKI, NOK)
jogosult

Területi

3

fõosztályvezetõhelyettesi
illetményre
jogosult

1

alezredes

egyetem
vagy
fõiskola

pszichológiai
alkalmasság

szakirányú
felsõfokú

ezredes

RIASZTSZ +
RMVK vagy
RSZVI +
RVK+ RMVK

alezredes

RIASZTSZ
vagy RSZVI +
RVK

igazgatóhelyettes
(RSZKI, NOK)
osztályvezetõ

osztályvezetõi
illetményre
jogosult

Speciális
követelmények

RIASZTSZ2 +
RMVK vagy
RSZVI + RVK
+ RMVK

rektor (RTF)
fõigazgató (OF)

Speciális
rendészeti
végzettség

titkárságvezetõ
szakcsoportvezetõ
(RSZKI, NOK)

Központi szervek: Rendõrtiszti Fõiskola (RTF), Oktatási Fõigazgatóság (OF)
RIASZTSZ: rendészeti irányultságú akkreditált szakirányú továbbképzési szak, RMVK: rendészeti mestervezetõvé képzõ, RSZVI: rendészeti szakvizsga,
RVK: rendészeti vezetõvé képzõ
3
Területi szervek: rendészeti szakközépiskolák (RSZKI), Nemzetközi Oktatási Központ (NOK)
2
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I. Besorolási osztály
Képesítési és egyéb követelmények
Szerv

Beosztási
kategória

Munkakör
(beosztás)

Rendfokozati
maximum

Állami iskolai
végzettség

Szakmai iskolai
végzettség

Speciális
rendészeti
végzettség

Speciális
követelmények

egyetem vagy
fõiskola

szakirányú
felsõfokú

RIASZTSZ
vagy RSZVI

pszichológiai
alkalmasság

egyetem vagy
fõiskola

szakirányú
felsõfokú

RIASZTSZ
vagy RSZVI

pszichológiai
alkalmasság

osztályvezetõhelyettes
szakcsoportvezetõ
(RTF)
VI.

alosztályvezetõ
kiemelt fõreferens
fõiskolai tanár, docens
(RTF)

alezredes

csoportvezetõ
(RTF, OF)

Központi
V.

kiemelt fõelõadó
(RTF)
fõiskolai adjunktus
(RTF)
fõelõadó (RTF, OF)

IV.

fõiskolai tanársegéd
(RTF)

III.

elõadó (RTF)

II.

fogalmazó (RTF)

õrnagy

százados

osztályvezetõ-helyettes
(RSZKI, NOK)
alosztályvezetõ
(RSZKI, NOK)
VI.

kiemelt fõreferens
(RSZKI, NOK)

alezredes

nevelési parancsnok
(RSZKI)
vezetõ orvos (RSZKI)
csoportvezetõ
(RSZKI, NOK)
évfolyamparancsnok
(RSZKI)
Területi

V.

kiemelt fõelõadó
(RSZKI, NOK)

alezredes

kiemelt fõtanár
(RSZKI, NOK)
fõorvos (RSZKI)
ügyeletvezetõ
(RSZKI)
IV.
III.

II.

fõelõadó (RSZKI)
fõtanár (RSZKI)
elõadó (RSZKI)
tanár (RSZKI)
fogalmazó
(RSZKI, NOK)

õrnagy
százados

százados

oktató (RSZKI, NOK)
Pályakezdõ

hadnagy
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II. Besorolási kategória
Képesítési és egyéb követelmények
Szerv

Beosztási
kategória

Munkakör
(beosztás)

Központi

III.

segédelõadó (RTF)

Rendfokozati
maximum

Állami iskolai
végzettség

Szakmai iskolai
végzettség

középiskola

szakirányú
középfokú

Speciális
rendészeti
végzettség

Speciális
követelmények

szaktanfolyam

pszichológiai
alkalmasság

szolgálatparancsnok
(RSZKI)
IV.

szolgálatvezetõ
(RSZKI)
szakoktató (RSZKI)
ügyeletes (RSZKI)
fõtörzszászlós
segédelõadó
(RSZKI)
felcser (RSZKI)

Területi
III.

mûmester (RSZKI)
kiképzõ (RSZKI)
technikus (RSZKI)
ügyeletes (RSZKI)
õr (RSZKI)

II.

Pályakezdõ

gépjármûvezetõ
(RSZKI)

fõtörzsõrmester

õrmester
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II. A Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatánál berendeléssel betölthetõ beosztások
Vezetõi munkakörök
Képesítési és egyéb követelmények
Szerv

Munkakör
(beosztás)

Vezetõi szint

Rendfokozati
maximum

Szolgálati
tevékenység

Állami iskolai
végzettség

Szakmai iskolai végzettség

Speciális
rendészeti
végzettség

Speciális
követelmények

szolgálatvezetõ
mûveleti
szolgálatvezetõhelyettes
fõosztály-vezetõi
illetményre
gazdasági és
jogosult
igazgatási
szolgálatvezetõhelyettes
RSZVSZ

tábornok

fõosztályvezetõ
fõosztályvezetõfõosztályvezetõhelyettes
helyettesi
fõosztályvezetõilletményre
helyettes
jogosult
(osztályvezetõ)
osztályvezetõi
illetményre
jogosult

RIASZTSZ+
RMVK
vagy
RSZVI+RVK
+RMVK

egyetem

szakirányú
felsõfokú

ezredes

alezredes

egyetem
vagy fõiskola

pszichológiai
alkalmasság

RIASZTSZ
vagy
RSZVI+RVK

osztályvezetõ

I. Besorolási osztály

VI.

kiemelt
fõreferens
(kirendeltségvezetõ)
kiemelt
fõreferens

RSZVSZ

alezredes

V.

fõreferens

védelmi,
elemzõ-értékelõ,
belsõ ellenõr,
jogi,
gazdasági,
személyügyi,
informatikai
védelmi,
elemzõ-értékelõ,
belsõ ellenõr,
jogi,
gazdasági,
személyügyi,
informatikai

egyetem vagy
fõiskola

szakirányú
felsõfokú

RIASZTSZ
vagy
RSZVI

pszichológiai
alkalmasság

II. Besorolási osztály

RSZVSZ

IV.

technikus

III.

segédelõadó

fõtörzszászlós

középiskola

rendészeti
szakközépiskola,
rendõr vagy
határrendészeti
szakképesítés

pszichológiai
alkalmasság
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VI. FÕRÉSZ: Egyéb hirdetmények
A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2008. február 28.–március 5.)
(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

54.

51. évfolyam L 54. szám (2008. február 28.)
Egyéb jogi aktusok
EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG
* Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata 85/06/COL (2006. április 6.) az állami támogatások anyagi jogi és eljárásjogi szabályainak „A 2007–2013 közötti idõszakra vonatkozó regionális támogatás” címû új, 25.B. fejezet bevezetésével történõ ötvenhatodik módosításáról
* Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata 226/06/COL (2006. július 19.) a támogatott területek térképérõl és a támogatás mértékérõl (Norvégia)
* Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata 378/06/COL (2006. december 6.) a támogatott területek térképeirõl és a támogatás mértékérõl (Izland)

55.

51. évfolyam L 55. szám (2008. február 28.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Tanács 171/2008/EK rendelete (2008. február 25.) a Kínai Népköztársaságból származó
kerékpárok behozatalára vonatkozó dömpingellenes vámnak a Kínai Népköztársaságból
származó egyes kerékpáralkatrészekre történõ kiterjesztésrõl szóló 71/97/EK rendelet hatályban tartásáról
* A Tanács 172/2008/EK rendelete (2008. február 25.) a Kínai Népköztársaságból, Egyiptomból, Kazahsztánból, Macedónia volt Jugoszláv Köztársaságból és Oroszországból származó
ferroszilícium behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vámról, valamint a kivetett
ideiglenes vám végleges beszedésérõl
A Bizottság 173/2008/EK rendelete (2008. február 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 174/2008/EK rendelete (2008. február 27.) a Kínai Népköztársaságból, Egyiptomból, Kazahsztánból, Macedónia volt Jugoszláv Köztársaságból és Oroszországból származó ferroszilícium importjára alkalmazandó ideiglenes dömpingellenes vám kivetésérõl
szóló 994/2007/EK bizottsági rendelet módosításáról
A Bizottság 175/2008/EK rendelete (2008. február 27.) a 327/98/EK rendelettel a 2008. februári alidõszakra megnyitott vámkontingensek keretében történõ rizsbehozatalra vonatkozó engedélyek
kibocsátásáról

2008/11. szám
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2008/166/EK:

* A Bizottság határozata (2007. november 13.) – Állami támogatás C 39/06 (ex NN 94/05) – Az
elsõ részvényesek támogatási rendszerének megvalósítása az Egyesült Királyságban
[az értesítés a C(2007) 5398. számú dokumentummal történt]1

56.

51. évfolyam L 56. szám (2008. február 29.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 178/2008/EK rendelete (2008. február 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 179/2008/EK rendelete (2008. február 28.) a sertéshús magánraktározásáról
szóló szerzõdések meghosszabbításának lehetõvé tételérõl
* A Bizottság 180/2008/EK rendelete (2008. február 28.) a lófélék afrikai lópestisen kívüli betegségeit vizsgáló közösségi referencialaboratóriumról és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének módosításáról
* A Bizottság 181/2008/EK rendelete (2008. február 28.) a belvízi közlekedés fejlesztését szolgáló közösségi belvízi flottakapacitási politikáról szóló 718/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó egyes intézkedések meghatározásáról (kodifikált változat) 1
* A Bizottság 182/2008/EK rendelete (2008. február 28.) a Közösség legrászorultabb személyeinek az intervenciós készletekbõl származó élelmiszerekkel történõ ellátását célzó, a
2008-as költségvetési év terhére a tagállamoknak nyújtott támogatásra vonatkozó terv elfogadásáról szóló 1146/2007/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 183/2008/EK rendelete (2008. február 28.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér
cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról
A Bizottság 184/2008/EK rendelete (2008. február 28.) a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról
A Bizottság 185/2008/EK rendelete (2008. február 28.) a 900/2007/EK rendelet által elõírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítésérõl
A Bizottság 186/2008/EK rendelete (2008. február 28.) az 1060/2007/EK rendelet által elõírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítésérõl
A Bizottság 187/2008/EK rendelete (2008. február 28.) a Szerzõdés I. mellékletében nem szereplõ
áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról
A Bizottság 188/2008/EK rendelete (2008. február 28.) a cukorágazatba tartozó, a Szerzõdés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési
ráta rögzítésérõl
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2008/167/EK:
* A Bizottság határozata (2008. február 18.) a hasított sertések osztályozásának Szlovéniában engedélyezett módszereirõl szóló 2005/879/EK határozat módosításáról [az értesítés a
C(2008) 554. számú dokumentummal történt]
2008/168/EK:
* A Bizottság határozata (2008. február 20.) az európai vidékfejlesztési hálózat szervezeti felépítésének megállapításáról
2008/169/EK:
* A Bizottság határozata (2008. február 22.) a hasított sertések romániai osztályozási módszereinek engedélyezésérõl [az értesítés a C(2008) 676. számú dokumentummal történt]
2008/170/EK:
* A Bizottság határozata (2008. február 27.) az egészségügyre vonatkozó második közösségi
cselekvési program (2008–2013) végrehajtására irányuló 2008. évi munkaterv elfogadásáról, valamint a program fellépéseivel kapcsolatos pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó kiválasztási, odaítélési és egyéb kritériumokról 1

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok
AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
2008/171/KKBP:
* A Politikai és Biztonsági Bizottság EUSEC/1/2008 határozata (2008. február 12.) a Kongói
Demokratikus Köztársaság biztonsági ágazatának reformja terén folytatott európai uniós
tanács- és segítségnyújtási misszió (EUSEC RD Congo) misszióvezetõjének kinevezésérõl
2008/172/KKBP:
* A Politikai és Biztonsági Bizottság CHAD/1/2008 határozata (2008. február 13.) a harmadik
államoknak az Európai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági katonai mûveletéhez történõ hozzájárulása elfogadásáról

Helyesbítések
* Helyesbítés a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történõ alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2008. február 4-i 101/2008/EK bizottsági rendelethez
(HL L 31., 2008. 2. 5.)

1
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51. évfolyam L 57. szám

(2008. március 1.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Tanács 189/2008/EK rendelete (2008. február 18.) a Schengeni Információs Rendszer
(SIS II) második generációjának tesztelésérõl
A Bizottság 190/2008/EK rendelete (2008. február 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 191/2008/EK rendelete (2008. február 29.) a gabonaágazatban 2008. március 1-jén alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
* A Bizottság 192/2008/EK rendelete (2008. február 29.) az egyes elnevezéseknek az oltalom
alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzésérõl
[Barèges-Gavarnie (OEM) – Hoøické trubièky (OJF)] szóló 989/2007/EK rendelet helyesbítésérõl
* A Bizottság 193/2008/EK rendelete (2008. február 29.) a Franciaország lobogója alatt közlekedõ hajók által az ICES VIIIc, IX és X övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet közösségi vizein folytatott, ördöghalfélékre irányuló halászat tilalmáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2008/173/EK:
* A Tanács határozata (2008. február 18.) a Schengeni Információs Rendszer (SIS II) második generációjának tesztelésérõl
Bizottság
2008/174/EK:
* A Bizottság határozata 2005. december 21. az Olaszország (Trento autonóm megye) által a
közlekedési ágazatban elõirányzott állami támogatásról [az értesítés a C(2005) 5315. számú
dokumentummal történt]1
2008/175/EK:
* A Közösségi/Svájci Statisztikai Bizottság 1/2008 határozata 2008. február 14. eljárási szabályzatának elfogadásáról
2008/176/EK:
* A Bizottság határozata (2008. február 22.) a hasított sertések osztályozásának Belgiumban
engedélyezett módszereirõl szóló 97/107/EK határozat módosításáról [az értesítés a C(2008)
678. számú dokumentummal történt]
2008/177/EK:
* A Bizottság határozata (2008. február 25.) a hasított sertések osztályozásának Finnországban engedélyezett módszereirõl szóló 96/550/EK határozat módosításáról [az értesítés a
C(2008) 692. számú dokumentummal történt]

1
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Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok
AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
* A Tanács 2008/178/KKBP határozata (2008. január 28.) a Kameruni Köztársaság területén
áthaladó, az Európai Unió által vezetett erõk jogállásáról szóló, az Európai Unió és a Kameruni Köztársaság közötti megállapodás megkötésérõl
Megállapodás az Európai Unió és a Kameruni Köztársaság között a Kameruni Köztársaság
területén áthaladó, az Európai Unió által vezetett erõk jogállásáról
* A Tanács 2008/179/KKBP közös álláspontja (2008. február 29.) a Kongói Demokratikus
Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekrõl szóló 2005/440/KKBP közös álláspont
módosításáról

58.

51. évfolyam L 58. (2008. március 1.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Bizottság 149/2008/EK rendelete (2008. január 29.) az I. mellékletben felsorolt termékek
megengedett szermaradék-határértékeit megállapító II., III. és IV. melléklet létrehozása által a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról 1

59.

51. évfolyam L 59. szám (2008. március 4.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Tanács 195/2008/EK rendelete (2008. március 3.) az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól szóló 1210/2003/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 196/2008/EK rendelete (2008. március 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 197/2008/EK rendelete (2008. március 3.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásában szereplõ egyik elnevezés termékleírásában történõ nem kisebb jelentõségû módosítások jóváhagyásáról Queijo Serra da Estrela (OEM)
* A Bizottság 198/2008/EK rendelete (2008. március 3.) az Oszama bin Ladennel, az al-Kaida-hálózattal és a talibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel
szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetésérõl szóló 881/2002/EK tanácsi
rendelet 92. alkalommal történõ módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2008/180/EK:
* A Tanács határozata (2008. február 25.) az Európai Közösség és az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttmûködésrõl szóló megállapodás megkötésérõl
1
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2008/181/EK:

* A Tanács határozata (2008. február 25.) az Európai Közösség és Izrael Állam között létrejött, a tudományos és mûszaki együttmûködésrõl szóló megállapodás megkötésérõl
2008/182/Euratom:
* A Tanács határozata (2008. február 25.) a fúziós program tanácsadó bizottságának felállításáról szóló, 1980. december 16-i tanácsi határozat módosításáról
2008/183/EK:
* A Tanács határozata (2008. február 28.) a Régiók Bizottsága egy olasz póttagjának kinevezésérõl
2008/184/EK:
* A Tanács határozata (2008. február 29.) az Európai Közösségek Bizottsága új tagjának kinevezésérõl
Bizottság
2008/185/EK:
* A Bizottság határozata (2008. február 21.) az Aujeszky-féle betegségre vonatkozó, a sertések Közösségen belüli kereskedelmében alkalmazandó kiegészítõ garanciákról és a betegséggel kapcsolatos információnyújtással szemben támasztott kritériumokról [az értesítés a
C(2008) 669. számú dokumentummal történt] (kodifikált változat)1

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok
AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
* A Tanács 2008/186/KKBP közös álláspontja (2008. március 3.) az Irakról szóló
2003/495/KKBP közös álláspont módosításáról
* A Tanács 2008/187/KKBP közös álláspontja (2008. március 3.) a Comore-szigeteki Unió
Anjouan szigetének illegális kormányával szembeni korlátozó intézkedésekrõl

60.

51. évfolyam L 60. szám (2008. március 5.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Tanács 199/2008/EK rendelete (2008. február 25.) a halászati ágazatban az adatok gyûjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló közösségi keretrendszer létrehozásáról, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatásáról
A Bizottság 200/2008/EK rendelete (2008. március 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 201/2008/EK rendelete (2008. március 4.) a cukorágazat egyes termékeire az
1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-as gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítõ
importvámok összegének módosításáról
* A Bizottság 202/2008/EK rendelete (2008. március 4.) a 178/2002/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság tudományos testületeinek
száma és elnevezése tekintetében történõ módosításáról1
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* A Bizottság 203/2008/EK rendelete (2008. március 4.) az állati eredetû élelmiszerekben
található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet
III. mellékletének a gamithromycin tekintetében történõ módosításáról 1
A Bizottság 204/2008/EK rendelete (2008. március 4.) a félig vagy teljesen hántolt rizsre 2008.
március 5-tõl alkalmazandó behozatali vámok meghatározásáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2008/188/EK:
* A Tanács határozata (2008. február 18.) az Európai Közösség és a Maldív Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseirõl létrejött megállapodás megkötésérõl
2008/189/EK:
* A Tanács határozata (2008. február 18.) az Európai Közösség és Grúzia kormánya között a
légi szolgáltatások bizonyos kérdéseirõl létrejött megállapodás megkötésérõl
2008/190/EK:
* A Tanács határozata (2008. február 18.) az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság
között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseirõl létrejött megállapodás megkötésérõl
2008/191/EK:
* A Tanács határozata (2008. február 18.) az Európai Közösség és a Libanoni Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseirõl létrejött megállapodás megkötésérõl
2008/192/EK:
* A Tanács határozata (2008. február 18.) az Európai Közösség és az Uruguayi Keleti Köztársaság közötti, a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseirõl szóló megállapodás megkötésérõl
2008/193/EK:
* A Tanács határozata (2008. február 18.) az Európai Közösség és a Horvát Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseirõl létrejött megállapodás megkötésérõl
2008/194/EK:
* A Tanács határozata (2008. február 18.) az Európai Közösség és a Szingapúri Köztársaság
kormánya között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseirõl létrejött megállapodás megkötésérõl
2008/195/EK:
* A Tanács határozata (2008. február 18.) az Európai Közösség és a Kirgiz Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseirõl létrejött megállapodás megkötésérõl
2008/196/EK:
* A Tanács határozata (2008. február 18.) az Európai Közösség és Malajzia kormánya között
a légi közlekedés bizonyos kérdéseirõl létrejött megállapodás megkötésérõl
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2008/197/EK:

* A Tanács határozata (2008. február 18.) az Európai Közösség és a Paraguayi Köztársaság
között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseirõl létrejött megállapodás megkötésérõl
2008/198/EK:
* A Tanács határozata (2008. február 18.) az Európai Közösség és Macedónia volt Jugoszláv
Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseirõl létrejött megállapodás megkötésérõl
2008/199/EK:
* A Tanács határozata (2008. február 28.) az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamai,
másrészrõl az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulást létrehozó euromediterrán
megállapodás jegyzõkönyvének a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való
csatlakozásának figyelembevétele céljából történõ megkötésérõl
Bizottság
2008/200/EK:
* A Bizottság határozata (2008. február 20.) a textil- és ruházati termékek behozatalával kapcsolatban Argentína által fenntartott kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó vizsgálati eljárás megszüntetésérõl
2008/201/EK:
* A Bizottság határozata (2008. február 28.) a Közösségi Halászati Ellenõrzõ Hivatalnak az
1042/2006/EK rendelet keretében egyes feladatokat ellátó szervvé való kijelölésérõl, valamint a közösségi halászati ellenõrök és vizsgálati eszközök jegyzékének elfogadásáról szóló
2007/166/EK határozat módosításáról

61.

51. évfolyam L 61. szám (2008. március 5.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* Az Európai Parlament és a Tanács 176/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a statisztikai
célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK rendeletnek Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozása következtében történõ
módosításáról
* Az Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl
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A Közbeszerzési Értesítõ 28. számának (2008. március 5.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

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

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására
10464 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (folyószámlahitel biztosítása összesen 6,5 Mrd Ft értékben – K. É. – 3398/2008)
10469 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (felelõsségbiztosítás
– K. É. – 3443/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

10365 Budapest Fõváros Önkormányzata (Budapest 2008. évi
útfelújítások tervezési és kivitelezési munkái – K. É. –
2708/2008)
10373 Budapest Fõváros Önkormányzata (2008. évi útfelújítások teljes körû lebonyolítói és mûszaki ellenõri feladatainak ellátása – K. É. – 2724/2008)
10382 Budapest Fõváros Önkormányzata (2008. évi útfelújítások tervezési munkái és tervezõi mûvezetési feladatainak ellátása – K. É. – 2737/2008)
10392 Budapesti Rendõr-fõkapitányság (nyomkutató, nyomrögzítõ munka végzéséhez szükséges anyagok és eszközök beszerzése – K. É. – 2802/2008)
10396 Fõvárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház (különféle élelmiszerek beszerzése – K. É. – 2778/2008)
10403 Grand-Coop TÉSZ Termelõi és Értékesítõ Kft. (ajánlatkérõ részérõl anyagmozgató és szállítóeszközök, post
harvest technológiai berendezések, eszközök támogatásból megvalósuló beszerzése – K. É. – 2715/2008)
10409 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (vállalkozási szerzõdés a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság és az ellátási körébe tartozó szervezetek részére taxirendszerû
személyszállítási szolgáltatás elvégzésére – K. É. –
2429/2008)
10416 Magyar Közút Kht. [beton (összevont) beszerzése 2008.
– K. É. – 3342/2008]
10439 Magyar Nemzeti Bank (gépészet-, víz- és központifûtés-szerelés, üzemeltetés, karbantartás, javítás
012/2008 – K. É. – 3041/2008)
10447 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás az
M85 jelû gyorsforgalmi út Csorna–Pereszteg közötti
szakasz tanulmánytervének és elõzetes környezeti vizsgálati dokumentációjának elkészítése, engedélyeztetése
tárgyában – K. É. – 3231/2008)
10453 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás a
3–35. sz. fõút 11,5 tonnás tengelyterhelésre történõ burkolatmegerõsítés kivitelezésének garanciális idõszakában nyújtandó mérnöki feladatok ellátására – K. É. –
3273/2008)
10458 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (biológiai
csípõszúnyog-gyérítés, valamint csípõszúnyogimágó-gyérítés légi kémiai és földi kémiai módszerrel történõ komplex elvégzése Szolnok és térségében 16 települési önkormányzat területén – K. É. – 3015/2008)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás
megindítására
10476 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (folyószámlahitel biztosítása összesen 2 Mrd Ft értékben – K. É. – 3404/2008)

Elõzetes tájékoztató hirdetmény
10482 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (Átmeneti
Támogatás 2006/018-176.04.01 A kockázatelemzésen
alapuló ellenõrzésre történõ kiválasztás hatékonyságának növelése – tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó elõzetes tájékoztató hirdetmény – K. É. –
2862/2008)

Módosítás
10484 Magyar Közút Kht. módosítása (az Európai Unió Hivatalos Lapjához 2008. február 11-én K. É. – 0723/2008
számmal feladott ajánlati felhívás módosítása – K. É. –
2928/2008)

Visszavonás
10488 Budapesti Közlekedési Zrt. visszavonása (az Európai
Unió Hivatalos Lapjához 2007. december 28-án K. É. –
19457/2007 számmal feladott ajánlati felhívás visszavonása – K. É. – 2896/2008)
10491 Vác Város Önkormányzata visszavonása (az Európai
Unió Hivatalos Lapjához 2008. január 3-án K. É. –
20227/2007 számmal feladott ajánlati felhívás visszavonása – K. É. – 3078/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények
Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására
10495 Budapest Fõváros XVII. Kerületi Önkormányzat (földutak szilárd burkolattal való ellátása 2008. – K. É. –
2671/2008)
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Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
10502 Ferencvárosi Önkormányzat (a József Attila-lakótelep és
az Aszódi úti lakótelep önkormányzati tulajdonban,
illetve kezelésben lévõ zöldterületeinek fenntartása a
2008–2011. években – K. É. – 3347/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
10507 Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata (tervezési szerzõdés engedélyezési és kiviteli terv készítésére a dokumentációban meghatározott utcákra vonatkozóan
– K. É. – 3276/2008)
10511 Magyar Agrárkamara (személygépkocsi-bérlet, üzemeltetési szolgáltatásokkal – K. É. – 2874/2008)
10515 Mórahalom Város Önkormányzata [vizes élõhely rehabilitációja Nagy-Széksós-tón – árubeszerzés (HUSER0602/120) – K. É. – 3125/2008]

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
10521 Budapesti Történeti Múzeum (ajánlatkérõ kiállításaihoz
kapcsolódó kiállítási katalógusok, leporellókkal, meghívókkal kapcsolatos nyomdai elõkészítés és kivitelezés
– K. É. – 3175/2008)
10526 Kemenesaljai Egyesített Kórház (egy évben szükséges gyógyszerek és infúziók beszerzése – K. É. –
2979/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
Tájékoztató az eljárás eredményérõl
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10549 Budapesti Fegyház és Börtön [a fogvatartottak ellátásához szükséges különbözõ élelmiszerek beszerzése (mirelit, baromfifelvágottak, savanyúságok, cukrászáruk,
zöldség-gyümölcs, tojás, tõkehúsok, tej, tejtermék)
– K. É. – 3357/2008]
10552 Budapesti Gazdasági Fõiskola (BGF-KVIFK tetõterasza
beépítése és elõadóterem férõhelyszám-növelése építési
munkáinak kivitelezése – K. É. – 3541/2008)
10553 Debreceni Egyetem (tájékoztató a Debreceni Egyetem
AMTC Mûszaki Kar épületegyüttes rekonstrukciója és
új épületszárnnyal történõ bõvítése építési engedélyezési tervének elkészítésére indított közbeszerzési eljárás
eredményérõl – K. É. – 2861/2008)
10556 Debreceni Hõszolgáltató Zrt. (Kölcsey hidegenergiaközpont szakaszolószerelvények beépítése – K. É. –
3378/2008)
10559 Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (az Európai Unió
LIFE-Nature-programban, a Pannon bennszülött tartós
szegfû védelme, szám: LIFE06NAT/H/000104, Action
C1, D1, D2 – K. É. – 3365/2008)
10561 ESZA Kht. (legalább 614 m2 nettó alapterületû, egy
épületben elhelyezkedõ klimatizált bérlemény bérbevétele a kapcsolódó üzemeltetési költségekkel együtt, az
ajánlatkérõ jelenlegi székhelyén, az Átrium Park irodaház C épületének a IV. emeletén – K. É. – 3450/2008)
10564 Ferencvárosi Önkormányzat (parkfenntartás a
2008–2011. években – K. É. – 3345/2008)
10566 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (fõvárosi csatornarekonstrukció 2007/II. ütem – K. É. – 3549/2008)
10570 Gyomaendrõd Város Önkormányzata (ajánlatkérõ belterületén parkfenntartási feladatok ellátása – K. É. –
2634/2008)
10572 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség [kenyér és sütõipari termékek beszerzése
(25500/07-10/56) – K. É. – 3192/2008]
10577 Komárom Város Önkormányzata (ipari park csapadékvíz-elvezetésének kivitelezése – K. É. – 3259/2008)

10533 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Közép-dunántúli
Regionális Igazgatósága (az APEH közép-dunántúli regionális telephelyeire beérkezõ adóbevallások, adatszolgáltatási és egyéb bizonylatok számítógépes nyilvántartásba vétele, adatainak rögzítése, a feldolgozásokhoz kapcsolódó ügyviteli munkák elvégzése – K. É. –
3047/2008)

10579 Kõrös-KerTÉSZ Termelõi Értékesítõ Szövetkezet (anyagmozgatási és -szállítási eszközvásárlás – K. É. –
3189/2008)

10535 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (jármûütközések javítása/2007. – K. É. – 2367/2008)

10591 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (tájékoztató a
szoftverlicencek II. eljárás eredményérõl – K. É. –
3451/2008)

10538 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (térfigyelõ kamerák pótlása/2007. – K. É. – 2664/2008)
10540 Balassagyarmati Fegyház és Börtön (kb. 400 fõ fogvatartott élelmiszer-szükséglete – K. É. – 3332/2008)
10545 Bányavagyon-hasznosító Kht. (Balinka I. meddõhányó
tájrendezése – K. É. – 3575/2008)
10547 Budapest Fõváros Önkormányzata (a Fõvárosi Önkormányzat által kötött EIB-hitelszerzõdésben elõírt BKV
Zrt. mûködési hatékonyságának átvilágítása, valamint
tanulmány kidolgozása a BKV Zrt. gazdasági stabilizációjára és stratégiájának kialakítására – K. É. –
3075/2008)

10582 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság [tájékoztató a
szoftverlicencek I. (MS) tárgyú eljárás eredményérõl
– K. É. – 3427/2008]

10596 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (Siófok, Beszédes
J. stny. 82. alatti Hotel Aranypart üdülõszálló és oktatási központ vendégszobáinak és irodáinak klimatizálása, szintenként központi hûtõ-fûtõ rendszerrel, a szükséges klíma- és elektromos szerelésekkel – K. É. –
3565/2008)
10601 Magyar Televízió Zrt. (tárgyieszköz-leltár és értékbecslés – K. É. – 3589/2008)
10603 Mátra Volán Zrt. (közforgalmú menetrend szerinti
autóbuszjáratok alvállalkozásban történõ üzemeltetése
– K. É. – 3538/2008)
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10604 Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár (magyarországi forgalomban megjelenõ könyvek, mûsoros CD-k, DVD-k,
VHS-kazetták, valamint újságok és folyóiratok beszerzése az ajánlatkérõ részére – K. É. – 3364/2008)
10606 Miskolci Egyetem Gazdasági-Mûszaki Fõigazgatóság
(a Miskolci Egyetem ingatlanjai õrzés-védelmi tevékenységének ellátása – portaszolgálat – K. É. – 0218/2008)
10608 Miskolci Egyetem Gazdasági-Mûszaki Fõigazgatóság
(kommunális hulladék összegyûjtése és elszállítása a
Miskolci Egyetem miskolci, mályi és hollóstetõi ingatlanjairól – K. É. – 0220/2008)
10609 Mol Földgázszállító Zrt. (gönyûi erõmû földgázellátásának biztosítása – K. É. – 3449/2008)
10612 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az
53. sz. Solt–Tompa II. r. fõút 74+836–87+877 km-sz. közötti szakaszának 115 kN tengelyterhelésre történõ
burkolatmegerõsítése tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményérõl – K. É. – 3128/2008)
10614 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a
471. sz. Nyírbátort elkerülõ út I., II. ütem, valamint a
4105. j. Kisvárda–Nyírbátor összekötõ út 32+900–
43+453 km-szelvények közötti szakasz tervezési feladatainak elvégzése tárgyú eljárás eredményérõl – K. É. –
3279/2008)
10617 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (62. sz. fõút és a Budapest–Székesfehérvár másodrendû fõút 40+465–
42+000 km-szelvények közötti szakaszon 11,5 tonnás
burkolatmegerõsítés – K. É. – 3281/2008)
10619 Rábahídvég Község Önkormányzata (irodaépület bõvítésének kivitelezése II. ütem és az I. ütembõl visszamaradó munkák – K. É. – 3368/2008)
10622 Regionális Fejlesztési Holding Zrt. (Fényeslitke területén
028/15 helyrajzi számú 46,3267 ha, ipari célú hasznosításra alkalmas földterület megvásárlása – K. É. –
3178/2008)
10624 Sajó–Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás [FIDIC sárga könyve (magyar
nyelvû kiadás 2001.) alapján egyösszegû áras vállalkozási szerzõdés: Sajó–Bódva-völgyi regionális szilárdhulladék-kezelési program keretében 7 db hulladékgyûjtõ udvar tervezésére és kivitelezésére – K. É. –
3481/2008]
10627 Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szabadtéri Néprajzi Múzeum új bejárati épületének építése belsõ fogadótér kialakításával – K. É. – 3580/2008)
10629 Százhalombatta Város Önkormányzata (városi rendelõintézet klimatizálástervezése és kivitelezése – K. É. –
3473/2008)
10632 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, Dr. Waltner
Károly Otthon (a K. É. – 19849/2007 számú eljárás eredménye – K. É. – 3280/2008)
10638 Vértesi Erõmû Zrt. (vaskohászati anyagok beszerzése
– K. É. – 3482/2008)
10640 Zala Megyei Kórház [ESWL-módszerrel – testen kívüli
elektromágneses lökéshullámmal végzett – vesekõzúzó
egészségügyi szolgáltatás biztosítása (400) – K. É. –
3322/2008]
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Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

10642 Állami Szanatórium Sopron (gyógyszerek – K. É. –
3552/2008)
10642 Budapesti Közlekedési Zrt. (villamos-, HÉV-, trolibusz-,
metró- és MFAV-jármûvekhez szénkefék és bronzkefék szállítása – K. É. – 2471/2008)
10643 Budapesti Közlekedési Zrt. [villamos-, HÉV-, trolibusz-,
metró- és MFAV-jármûvekhez szénkefék és bronzkefék szállítása (63/T-074/B/2006) – K. É. – 2553/2008]
10644 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (kollégiumi férõhelyek bérlése maximum 4 ágyas szobákban – K. É. – 2518/2008)
10644 ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. (elosztóhálózat
létesítés-rekonstrukció II. – K. É. – 2535/2008)
10648 Ferencvárosi Önkormányzat (önkormányzati tulajdonú
1096 Budapest, Lenhossék u. 7. I. emelet 15. szám alatti
65 m2 alapterületû lakás teljes felújítása – K. É. –
2584/2008)
10648 Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc KórházRendelõintézet (szemészeti lencsék szállítása egy évre:
lágy szemlencsék, PMMA merev szemlencse – K. É. –
2525/2008)
10649 Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelõintézet (endoszkópos beavatkozások eszközeinek szállítása, egyéb endoszkópos eszközök, stentek
– K. É. – 2531/2008)
10650 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal [beültethetõ szemlencse-implantátum beszerzése (25204/06-10/46) – K. É. – 2543/2008]
10651 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség [mosatás, textiltisztítás, vegytisztítás, javítás,
egyéb szolgáltatások (eljárásazonosító: 25001/0790/19) – K. É. – 2550/2008]
10651 Hunyadi János Gimnázium Szakképzõ Iskola és Intézményei, Mezõkovácsháza (1 db KNUTH FSM síkköszörû
gép beszerzése – K. É. – 2675/2008)
10652 Hunyadi János Gimnázium Szakképzõ Iskola és Intézményei, Mezõkovácsháza (1 db lapvibrátor, 2 db mobil állvány, 1 db vizes téglavágó, 1 db térkõgyártó gép, 1 db
flexzsiráf beszerzése – K. É. – 2676/2008)
10652 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala [a jogügyletek biztonsága erõsítése érdekében
szükséges szakrendszerek (útlevél-nyilvántartás, személyazonosítóigazolvány-nyilvántartás, központi idegenrendészeti nyilvántartás érintett résznyilvántartása)
továbbfejlesztése – K. É. – 3460/2008]
10653 MAHART-Szabadkikötõ Zrt. (környezetbarát közlekedési infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges elõkészítõ szolgáltatások elvégzése – K. É. – 1903/2008)
10654 Mór Városi Kórház-Rendelõintézet (kórházi bútorok beszerzése – K. É. – 2678/2008)
10655 Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT hivatala részére különféle papíráruk, irodaszerek beszerzése
– K. É. – 2679/2008)
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10655 Szentendre Város Önkormányzata (burkolatfelújítások
– K. É. – 2680/2008)
10656 Szentendre Város Önkormányzata (Sztaravoda úti temetõ ravatalozójának felújítása – K. É. – 2681/2008)
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Helyesbítés
10663 Felsõcikola No2 Sertéstenyésztõ Kft. helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. február 27-i 25. számában
K. É. – 2884/2008 számon megjelent egyszerû eljárás
ajánlattételi felhívásának helyesbítése – K. É. –
3654/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
10658 Csongrád Város Önkormányzata, a Homokhátsági Regionális Tulajdonközösség Gesztora, Intézménye (ISPA
TA, tájékoztató a szerzõdésmódosításról – K. É. –
3130/2008)
10658 Csongrád Város Önkormányzata, a Homokhátsági Regionális Tulajdonközösség Gesztora, Intézménye (ISPA,
építés 1 tájékoztató a szerzõdés 2. sz. módosításáról
– K. É. – 3149/2008)
10659 Csongrád Város Önkormányzata, a Homokhátsági Regionális Tulajdonközösség Gesztora, Intézménye (ISPA
építés 2 tájékoztató az 1. sz. szerzõdésmódosításról
– K. É. – 3158/2008)
10660 PANNON-TISZK (tananyagfejlesztés – K. É. –
3470/2008)
10661 Tempus Közalapítvány (személyszállítási és utazási csomag szolgáltatások megrendelése – K. É. – 3456/2008)

BÍRÓSÁGI ÍTÉLETEK
10664 Fõvárosi Bíróság 13.K.31.073/2007/20. számú ítélete
(K. É. – 3474/2008)
10667 Fõvárosi Bíróság 13.K.31.074/2007/16. számú ítélete
(K. É. – 3475/2008)
10670 Fõvárosi Bíróság 19.K.35.052/2006/4. számú ítélete
(K. É. – 3545/2008)
10675 Fõvárosi Bíróság 13.K.30.118/2005/9. számú ítélete
(K. É. – 3546/2008)
10679 Fõvárosi Bíróság 14.K.30349/2007/5. számú ítélete
(K. É. – 3615/2008)
10683 Fõvárosi Ítélõtábla 4.Kf.27.324/2007/3. számú ítélete
(K. É. – 3616/2008)

A Közbeszerzési Értesítõ 29. számának (2008. március 7.) tartalomjegyzékérõl

10693 A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója a közbeszerzések tárgyát képezõ állati eredetû termékekkel kapcsolatos követelményekrõl

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

10719 K.K.I. GAESZ Óvodai Konyha, Pápa (élelmiszer-alapanyag beszerzése 2009. március 31-ig – K. É. –
3296/2008)
10725 Magyar Nemzeti Bank (elektromos üzemeltetési, karbantartási, javítási munkák és szünetmentes berendezések karbantartása – K. É. – 3195/2008)
10739 Szociális és Munkaügyi Minisztérium (központi költségvetési forrásból támogatott rehabilitációs költségtámogatások és a költségkompenzációs támogatások 2008.
évi folyamatos foglalkoztatásszakmai és pénzügyi ellenõrzése, illetve összegzõ jelentés készítése – K. É. –
2340/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
10694 Bács-Kiskun
Megyei
Önkormányzat
Kórháza
(4353/Kecskemét/08 gyógyszerek, onkológia gyógyszerei és infúziók – K. É. – 3358/2008)
10699 Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ [intervenciós radiológia
fogyóanyagainak beszerzése (SG-367.) – K. É. –
2990/2008]
10707 Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai KórházRendelõintézet és Baleseti Központ [traumatológiai
implantátumok beszerzése (SG-368.) – K. É. –
2992/2008]
10714 Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai KórházRendelõintézet és Baleseti Központ [idegsebészeti implantátumok beszerzése (SG-385.) – K. É. – 2994/2008]

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban
10745 FGSZ Földgázszállító Zrt. (FGSZ Zrt. részére 2008. évre
szûrõszeparátor-beépítések tervezése, engedélyeztetése
és kivitelezése – K. É. – 3447/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására
10751 Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény (Békéscsaba
X. 2 szakaszos – K. É. – 3405/2008)
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Részvételi felhívás egyes ágazatokban
10759 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ (ajánlatkérõ infokommunikációs infrastruktúrájának megújítása – K. É. – 2904/2008)

Módosítás
10768 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Észak-alföldi Regionális Igazgatósága módosítása (bevallások és egyéb bizonylatok adatfeldolgozása – K. É. – 3119/2008)
10771 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség módosítása (K. É. – 19971/2007 számon megjelent
hirdetmény módosítása – K. É. – 3380/2008)

Visszavonás
10777 Dorogi Szent Borbála Szakkórház Kft. visszavonása
(4306/Dorog/07 takarítás – K. É. – 3348/2008)

2008/11. szám

10807 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (egyedi kialakítású,
ipari felhasználású tûzihorganyzott járó-, fellépõ- és
kármentõ rácsok szállítása – K. É. – 3480/2008)
10810 Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulás (mûszaki ellenõri feladatok ellátása – K. É. – 3512/2008)
10814 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (útburkolati jelek felújító festése, megszüntetése és új jelek létesítése – K. É. – 3362/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
10817 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
[ajánlatkérõ Budapest XI. kerületében található ingatlanainak (kivéve az informatikai épület, a Schönherz
Zoltán Kollégium és a Kármán Tódor Kollégium) építõipari jellegû karbantartási, javítási és felújítási munkái – K. É. – 3307/2008]
10821 HM Térképészeti Kht. (VTopo-25 digitális térképészeti
adatbázis elõállítása 34 darab 1:25 000 méretarányú topográfiai térképszelvény területére – K. É. – 2930/2008)
10825 Magyar Közút Kht. (víznyelõ rács és nehéz fedlap beszerzése – K. É. – 3394/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására
10783 Kehidakustány Község Önkormányzata (8 tantermes általános iskola építése – K. É. – 3150/2008)

10829 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. [sepurátor típusú olajfogó berendezések karbantartása (ellenõrzése, esetleges javítása) és tisztítása – K. É. – 1289/2008]
10834 Pálhalmai Agrospeciál Kft. (az EMVA állattartó telepek
korszerûsítéséhez nyújtandó támogatásokra benyújtott pályázat megvalósítása az ajánlatkérõ tejtermelõ
tehenészeti telepén – K. É. – 3201/2008)
10838 „STF” Sertéshústermelõ és Forgalmazó Kft. (Hajdúszovát – sertéstelepek korszerûsítése – K. É. – 3444/2008)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban
10787 Miskolci Hõszolgáltató Kft. (Búza tér–Zsolcai kapu között megépülõ forróvíz-távvezeték kivitelezési munkái
– K. É. – 3462/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
10792 Szank Község Önkormányzata (ajánlatkérõ intézményeiben a gyermek- és felnõttétkeztetés ellátása
– K. É. – 3496/2008)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban
10846 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (alállomásokon technológiai és behatolás elleni védelmi megfigyelõrendszer
kiépítése – K. É. – 2972/2008)
10851 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (diszpécserrendszerek
korszerûsítése – K. É. – 3110/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
Tájékoztató az eljárás eredményérõl
10797 Dabas Város Önkormányzata (ravatalozó építése Dabason – új kivitelezõ kiválasztása – K. É. – 3605/2008)
10801 Döbrököz Község Önkormányzata (óvodaépületben lévõ
fõzõkonyha bérbeadása közétkeztetés céljából – K. É. –
3461/2008)
10805 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (kazáncsövek szállítása – K. É. – 3479/2008)

10858 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (biztonságtechnikai rendszer telepítése a Budapest V. kerület, Sas
u. 20–22. szám alatti irodaépületbe – K. É. – 3648/2008)
10860 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (személygépkocsik
szállítása az APEH és intézményei részére – K. É. –
3675/2008)
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10906 Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (étkezési utalvány beszerzése – K. É. – 3613/2008)

10863 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága (az APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága telephelyeire beérkezõ
adóbevallások, adatszolgáltatási és egyéb bizonylatok
számítógépes nyilvántartásba vétele, adatainak rögzítése, kapcsolódó ügyviteli munkák elvégzése – K. É. –
3668/2008)

10909 Õrmezõ Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet (épületrekonstrukció 2008. – K. É. – 3627/2008)

10866 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (4335/
Kecskemét/07 onkológiai gyógyszerek – K. É. –
3319/2008)

10913 Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Mûszaki Fõigazgatóság (energiadiszperzív röntgenfluoreszcens
spektrométer beszerzése – K. É. – 3739/2008)

10868 Budavári Önkormányzat [zöldfelületek, lépcsõk és fasorok fenntartási munkái (1. részfeladat), valamint az önkormányzati kezelésû fák növényvédelmi munkái
(2. részfeladat) – K. É. – 3533/2008]

10915 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
(ajánlatkérõ területén út-, járda-, parkolókivitelezés
II. ütem – K. É. – 3423/2008)

10870 Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek
Szakkórháza (gyógyszerek beszerzése – K. É. –
3393/2008)
10872 Debreceni Egyetem nevében az egyetem Orvos- és
Egészségtudományi Centruma (EM-217 – sebészeti varróanyagok és varrógépek beszerzése konszignációs
raktár üzemeltetésével – K. É. – 3424/2008)
10874 Dunaújvárosi Óvoda (élelmiszer-beszerzés – K. É. –
2347/2008)
10879 Észak-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
(a K. É. – 19295/2007 számú eljárás eredménye
– K. É. – 3503/2008)
10882 Jánoshalma Város Önkormányzata (jánoshalmi kistérség
egészségügyi fejlesztésével, azon belül is elsõsorban járóbeteg-rendelõintézet létrehozása és fejlesztése projektekkel kapcsolatos vezetési tanácsadási és projektmenedzsment-szolgáltatások – K. É. – 3737/2008)
10884 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (Hetényi
Géza Kórház-Rendelõintézet, belgyógyászati pavilon
rekonstrukciója – K. É. – 3304/2008)
10887 Kanizsai Dorottya Általános Iskola és Zeneiskola, Bátaszék [Kanizsai Dorottya Általános Iskola és Zeneiskola
2008. évi élelmiszer-beszerzése (tej és tejtermékek)
– K. É. – 3608/2008]
10889 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (tájékoztató az alkalmazások fejlesztése és
üzemeltetése tárgyú eljárás eredményérõl – K. É. –
3568/2008)
10892 Magyar Követeléskezelõ Zrt. (10 darab személygépkocsi
beszerzése – K. É. – 3311/2008)
10894 Magyar Nemzeti Bank (foglalkozás-egészségügyi, általános orvosi és szakorvosi szolgáltatás ellátása – K. É. –
3440/2008)
10897 Mátrai Erõmû Zrt. (ME Zrt. 15/2007 számú eljárás tájékoztatója az eljárás eredményérõl – K. É. – 3508/2008)
10899 Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (határozatlan
idõtartamra szóló szerzõdés diákmunkaerõ-közvetítésre – K. É. – 3458/2008)
10902 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az M44
gyorsforgalmi út Tiszakürt–Kondoros közötti szakasz
kiviteli terveinek elkészítése tárgyú eljárásról – K. É. –
3514/2008)
10904 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [3 db (+ 2 opcionális)
VW Golf Plus személygépkocsi beszerzése – K. É. –
3548/2008]

10911 Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás (tájékoztatás az eljárás eredményérõl – K. É. – 3109/2008)

10919 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Költségvetési Elszámoló Szervezete (Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában lévõ Diákétkeztetési Kft. által mûködtetett konyhák alapanyagigényének ellátása – K. É. – 3445/2008)
10926 Szentendre Város Önkormányzata (Szentendre egyes
közútjainak burkolatfelújítása – K. É. – 3431/2008)
10930 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(szennyvíz-elvezetési és -tisztítási rendszer fejlesztése
projekt PR- és tájékoztatási tevékenység megtervezése,
szervezése – K. É. – 23517/2005)
10932 Városi Kórház Keszthely (ajánlatkérõ feladatát képezõ
szemészeti járóbeteg-szakellátás mûködtetése, továbbá
egynapos szemészeti sebészeti mûtéti eljárás végzése
– K. É. – 1835/2008)
10934 Várpalota Városi Kincstár (közétkeztetés – K. É. –
0242/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl
10937 HUNLAND GÉP Kft. (szilárdszervestrágya-szóró pótkocsi és teleszkópos rakodók beszerzése – K. É. –
2859/2008)
10938 MIHÕ Miskolci Hõszolgáltató Kft. (vállalkozási szerzõdés Miskolc, Széchenyi-negyed távhõellátása forróvíz-távvezeték kivitelezési munkáira – K. É. –
3573/2008)
10940 Pest Megyei Önkormányzat (hitelkeret biztosítása
– K. É. – 3584/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
10942 Budapest Fõváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata
[Budapest XIX. kerület közigazgatási területén közterületi sorfák (parkfák) általános ápolási munkái eseti
megrendelések alapján a dokumentációban foglaltak
szerint – K. É. – 3526/2008]
10942 Dabas Város Önkormányzata (ravatalozóépítés – K. É. –
3553/2008)
10943 Debreceni Vízmû Zrt. (polielektrolit – Debrecen 2006.
– K. É. – 3455/2008)
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10944 Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
[ajánlatkérõ Rétság városi kirendeltsége irodaépületének (Rétság, Radnóti út 2.) átalakítása – K. É. –
1840/2008]
10944 Fõvárosi Földhivatal [elektromos munkák gyenge- és
erõsáram (engedélyezési-kivitelezési terv alapján) a budapesti 3. számú körzeti földhivatal ingatlan-nyilvántartási osztályán – K. É. – 0553/2008]
10945 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala [a szakrendszerek (a személyiadat- és
lakcímnyilvántartás, lakcímigazolvány-nyilvántartás,
az országos jármûnyilvántartás, vezetõiengedély-nyilvántartás, az idegenrendészeti személyi adat- és lakcímnyilvántartás) továbbfejlesztése – K. É. –
3518/2008]
10945 Meggy-Kert TÉSZ Zöldség- és Gyümölcstermelõi Értékesítõ Szövetkezet (4500 db mûanyag tartályláda beszerzése – K. É. – 1326/2008)
10946 Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ
[110 000 db a kérõdzõk szivacsos agysorvadásának
(TSE) vizsgálatához szükséges, a krónos prionok kimutatására alkalmas gyorsteszt beszerzése – K. É. –
2592/2008]
10947 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. [az MFB Zrt. 2007.
évi médiavásárlási feladatainak lebonyolítása, valamint az ajánlatkérõ részére BTL-stratégia kidolgozása
és BTL-feladatok megvalósítása (BTL-kampány)
– K. É. – 3639/2008]
10947 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a terepjáró gépkocsi beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban kötött szerzõdés teljesítésérõl – K. É. –
3555/2008)
10948 Országos Mezõgazdasági Minõsítõ Intézet (juh és kecske
ENAR-adatbázisának fenntartása – K. É. – 2591/2008)
10949 Százhalombatta Város Önkormányzata (Százhalombatta
város területén út- és járdarekonstrukció 2007.
– K. É. – 0184/2008)

2008/11. szám

10952 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (37. számú
fõút Sátoraljaújhely tehermentesítõ szakasza építési
munkái – K. É. – 1879/2008)

Helyesbítés
10955 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. helyesbítése (kaszálás/2008. – K. É. – 3683/2008)
10955 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. helyesbítése (ideiglenes
burkolati jelek/2008. – K. É. – 3703/2008)
10955 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. helyesbítése (mérnökségek
takarítása/2008. – K. É. – 3734/2008)
10955 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata helyesbítése
(iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása, Szolnok, Malom u. 12–14., Pozsonyi u. 65. – K. É. –
3732/2008)

Módosítás
10956 Dombóvár Város Önkormányzata módosítása (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. február 29-i 26. számában
K. É. – 2499/2008 számon megjelent ajánlati felhívás
módosítása – K. É. – 3785/2008)
10957 Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal módosítása (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. február 8-ai, 17. számában, K. É. – 1599/2008 számon
megjelent egyszerû eljárás ajánlattételi felhívásának
módosítása – K. É. – 3822/2008)
10960 Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal módosítása (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. február 25-ei, 24. számában, K. É. – 2630/2008 számon
megjelent egyszerû eljárás ajánlattételi felhívásának
módosítása – K. É. – 3821/2008)

10949 Törökszentmiklós Város Önkormányzata (Jókai és Vécsey utcák felújítása – K. É. – 1192/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
10951 Csongrád Város Önkormányzata (ISPA, építés 1 tájékoztató a szerzõdés 1. sz. módosításáról – K. É. –
3148/2008)

Visszavonás
10963 MATÉSZ Szövetkezet visszavonása (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. január 25-i 11. számában K. É. – 0708/2008
számon megjelent ajánlati felhívás visszavonása
– K. É. – 3705/2008)

2008/11. szám
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A Közbeszerzési Értesítõ 30. számának (2008. március 10.) tartalomjegyzékérõl

10973 A Közbeszerzések Tanácsa Titkársága hirdetménye

HIRDETMÉNYEK

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

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására
11029 Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (HEFOP
3.5.1 központi program tanár-továbbképzési alprogram keretében a Minden tanulás – Felnõttképzésrõl
mindenkinek címû televíziós mûsorsorozathoz kapcsolódó komplex marketing-, kommunikációs tevékenység
megtervezése és kivitelezése – K. É. – 3396/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására
Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
10974 Budapest Fõváros Önkormányzata (független hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása az M3
autópálya bevezetõ szakasz XIV–XV. ker. lakóterületei zaj elleni védelemének megvalósításához kapcsolódó lebonyolítói és tervezõi + kivitelezõi közbeszerzési
eljárások befejezéséig – K. É. – 3007/2008)
10980 ITD Hungary Zrt. (kiállítások komplett kivitelezése
– K. É. – 3371/2008)
10986 Koch Róbert Kórház, Edelény (4259/Edelény/07 gyógyszerféleségek – K. É. – 3600/2008)
10991 Nemzeti Hírközlési Hatóság (étkezési utalvány – K. É. –
3471/2008)
10996 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás
a 31–32. sz. fõutak Jászberény elkerülés II. ütem a
81+170–83+865 km közötti szakasz építése tárgyában
– K. É. – 3390/2008)
11002 Repülõtéri Rendõr Igazgatóság (étkezési utalvány
– K. É. – 3417/2008)

11034 Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Kht. (integrált médiaarchiváló rendszer – K. É. –
3643/2008)

Módosítás
11041 Országos Onkológiai Intézet módosítása (az Európai
Unió Hivatalos Lapjához, K. É. – 20179/2007 számon,
2007. december 21-én megküldött ajánlati felhívás módosítása – K. É. – 3138/2008)

Visszavonás
11043 Magyar Turizmus Zrt. visszavonása (az Európai Unió Hivatalos Lapjához K. É. – 20784/2007 számon 2008. január 3-án feladott ajánlati felhívás visszavonása
– K. É. – 3263/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények
Ajánlati felhívás egyes ágazatokban
11008 FGSZ Földgázszállító Zrt. (FGSZ Zrt. 2008. évi katódvédelmi rekonstrukció – K. É. – 3601/2008)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban
11017 ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató és Szerelõ Kft. (Kaszásdûlõ 120/10 kV-os transzformátorállomás rekonstrukciós munkái – K. É. – 3170/2008)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás
megindítására
11023 Magyar Agrárkamara (szolgáltatási szerzõdés. Ajánlatkérõ részére 230 db + 30% elõfizetéssel nyújtott mobiltelefon-szolgáltatás, készülékek leszállításával, és a flotta üzemeltetése – K. É. – 2873/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására
11047 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Panel XII.
csomag – K. É. – 3721/2008)
11052 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Panel X.
csomag – K. É. – 3722/2008)
11057 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Panel IX.
csomag – K. É. – 3724/2008)
11062 Sárvári Gyógyfürdõ Kft. (Sárvári gyógyfürdõ hullámmedencéjének építése és a környezetrendezési munkák
elvégzése, valamint a vonatkozó kiviteli tervdokumentáció elkészíttetése – K. É. – 3766/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
11068 Oktatási Hivatal (vállalkozási szerzõdés az Oktatási Hivatal által 2008. évben lebonyolítandó hazai és nemzetközi
felmérések nyílt végû feladataira adott tanulói válaszok
lekódolása tárgyban – K. É. – 3772/2008)

1546

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

11072 Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya és a dokumentációban felsorolt további 7 település
központi orvosi ügyeleti szolgáltatása ellátása – K. É. –
2644/2008)
11077 VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. (Veszprémben parkgondozási szolgáltatások végzése – K. É. –
3401/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
11083 MTA Kémiai Kutatóközpont (analitikai és félpreparatív munkára alkalmas nagynyomású gradiensképzésû
automata kromatográfiás rendszer beszerzése – K. É. –
3581/2008)
11085 Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet (ajánlatkérõ
mûemléki épületében a belsõ átalakítás és rekonstrukció
elvégzéséhez szükséges beruházás lebonyolítói, valamint
mûszaki ellenõri feladatainak ellátása – K. É. –
3497/2008)
11090 Tiszaújvárosi Városgazda Kht. (csípõszúnyog-gyérítés
kémiai módszerrel légi és földi úton – K. É. –
3513/2008)
11093 Víziközmû Jászárokszállás (termálfürdõ üzemeltetése
– K. É. – 3633/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
11098 Budai Irgalmasrendi Kórház Kht. (Császárfürdõ épületegyüttesben elhelyezkedõ Veli Bej törökfürdõ rekonstrukciójának és – a mûködõ Budai Irgalmasrendi Kórház földszintjén kialakítandó – kiszolgálólétesítményei
korábban megkezdett építésének folytatása – K. É. –
3409/2008)
11102 Dédestapolcsány Község Önkormányzata (hulladékszállítási közszolgáltatásra irányuló közbeszerzési eljárás
– K. É. – 3681/2008)
11106 Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona (takarítás
– K. É. – 3534/2008)
11109 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Gyõr (40-12/2008 ortopédia – K. É. – 3527/2008)
11114 Szent Rókus Kórház és Intézményei (élelmiszer beszerzése – K. É. – 3377/2008)
11118 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. [ingatlan-adásvételi szerzõdés (összesen legalább 0,5 ha összefüggõ alapterületû ingatlan) – K. É. –
3436/2008]
11121 Újszilvás Község Önkormányzata (újszilvási általános iskola korszerûsítése a 21. századi követelményeknek
megfelelõen, integrált nevelés-oktatásra való áttérés
II. ütem – K. É. – 3085/2008)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban
11125 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (Nagykanizsa, körzeti jármûfenntartási központ, oldalaknás szerelõakna
építése – K. É. – 3196/2008)
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EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
Tájékoztató az eljárás eredményérõl
11131 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Dél-alföldi Regionális Igazgatósága (ingatlan bérlése Békéscsabán
– K. É. – 3793/2008)
11133 Egészségügyi Minisztérium (2008. évi kampány- és médiatervezés – K. É. – 3682/2008)
11136 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány (TÁMOP 5.4.5 kommunikáció – K. É. –
3312/2008)
11138 Földmérési és Távérzékelési Intézet (tájékoztató a
GNSS-vevõk beszerzési eljárásának eredményérõl
– K. É. – 3714/2008)
11141 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség [mosatás: textiltisztítás, vegytisztítás, javítás,
egyéb szolgáltatások (25500/07-90/73) – K. É. –
2773/2008]
11143 Magyar Államkincstár (megbízás ügyvédi tevékenység
ellátására – K. É. – 3776/2008)
11146 Magyar Közút Kht. (közúti acél vezetõkorlát és tartozékai beszerzése 2008. – K. É. – 3582/2008)
11151 Magyar Turizmus Zrt. (Utazás 2008., standok – K. É. –
2787/2008)
11155 Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelõ Zrt.
(komplex távközlési, mobil távközlési és internetszolgáltatás igénybevétele – K. É. – 1973/2008)
11158 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata [poharas tej
(iskolatej) szállítása – K. É. – 3594/2008]
11160 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a 6. sz.
fõút Somogy megyei szakasz 11,5 tonnás megerõsítés
egyesített terv és kisajátítási terv elkészítése
244,6–258,6 km-sz. között tárgyú eljárás eredményérõl
– K. É. – 3121/2008)
11163 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (az M85 autóút Sopron-kelet–Pereszteg közötti szakaszán kisajátítási dokumentáció elkészítése a hatályos jogszabályok alapján
– K. É. – 3123/2008)
11165 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a Kõröshegy önkormányzati utak burkolatmegerõsítése
tárgyú eljárás eredményérõl – K. É. – 3386/2008)
11168 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a 67. sz.
fõút Kaposfüred elkerülõ szakaszának kiviteli terv elkészítése tárgyú eljárás eredményérõl – K. É. –
3501/2008)
11171 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [tájékoztató az eljárás eredményérõl az 51. sz. fõút 77+917–85+244
km-szelvények között, és a Harta lakott terület melletti
(a 97+765–98+723 km-szelvények térségében található)
szakasz 11,5 tonnás burkolatmegerõsítés tervezési feladatai tárgyában – K. É. – 3599/2008]
11174 Oktatási Hivatal (120 000 db államilag elismert négynyelvû nyelvvizsga-bizonyítvány elkészítése és megszemélyesítésének elvégzése a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat által jóváhagyott okmányvédelmi rendszerterv
alapján – K. É. – 3628/2008)
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11176 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (kézi
sûrûségmérõ készülékek beszerzése – K. É. –
3387/2008)
11179 VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
(ROP 3.1.2 és ROP 3.4.2 projektek független könyvvizsgálata – K. É. – 3120/2008)
11182 VESZ Egészségügyi Szolgáltató Kht. (különbözõ orvosi
ultrahanggépek beszerzése – K. É. – 3704/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl
11185 Õrmezõ Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet (épületrekonstrukció 2008. – K. É. – 2197/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
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11196 Miniszterelnöki Hivatal (magyar nyelvû EU-szakszövegek, jogi, politikai, gazdasági, pénzügyi, közigazgatási,
informatikai, építésügyi témájú iratok, újságcikkek, tanulmányok, levelek fordítása idegen nyelvre – K. É. –
2585/2008)
11196 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató Csepreg város külterületén a 8614. és 8624. sz. országos közutak keresztezõdésének körforgalmú csomóponttá történõ átépítése tárgyú szerzõdés teljesítésérõl – K. É. –
3223/2008)
11197 Sarkad Város Önkormányzata Közétkeztetési Intézménye
(napraforgó-étolaj beszerzése – K. É. – 2656/2008)
11198 Sarkad Város Önkormányzata Közétkeztetési Intézménye
(fagyasztott baromfihús, hal és halkészítmények, húskészítmények, kenyér és péksütemények, fagyasztott
termékek beszerzése – K. É. – 2657/2008)
11199 Sarkad Város Önkormányzata Közétkeztetési Intézménye
(marhahúsok, tej és tejtermékek, étkezési tojás, friss
zöldség és friss gyümölcs beszerzése – K. É. –
2658/2008)

11187 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (földkábel- és kandeláberhibák elhárítása/2007. – K. É. – 3232/2008)

11200 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(nyomdai munkák elvégzése a HEFOP 1.1 intézkedése
keretében – K. É. – 2562/2008)

11187 Debreceni Egyetem nevében eljáró Debreceni Egyetem
Agrártudományi Centrum [HEFOP-3.3.1-P.2004-090071/1.0 tananyagfejlesztés (SG-350.) – K. É. –
3515/2008]

11200 Széchenyi István Egyetem (35 db 2005-ben beszerelésre
került fürdõblokk egysoros konvektorlemezes 300 ×
400 mm méretû, beépített szelepes termosztátfejjel ellátott radiátorral való felszerelése – K. É. – 2595/2008)

11188 Debreceni Egyetem (a Debreceni Egyetem infokommunikációs szolgáltatás tárgyú közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzõdésrõl szóló tájékoztató
– K. É. – 3274/2008)
11189 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (nyomásmérõk beszerzése – K. É. – 2445/2008)

11201 TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. (Gyöngyös város kapacitásnövelõ beruházása, középnyomású vezeték építése
és nyomásszabályozó telepítése, 3,0 km – K. É. –
2597/2008)
11201 TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. (Gyöngyös város kapacitásnövelõ beruházása, nagyközépnyomású vezeték
építése, 10,2 km – K. É. – 2598/2008)

11190 Hatvani Volán Zrt. (gázolaj és benzin beszerzése
– K. É. – 2523/2008)
11190 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal [tolmácsolási, fordítási és lektorálási szakfeladatok ellátása (eljárásazonosító: 11532/05-90/25)
– K. É. – 2537/2008]
11191 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal [tolmácsolási, fordítási és lektorálási
szakfeladatok ellátása (11532/05-90/77) – K. É. –
2546/2008]
11192 Legfõbb Ügyészség [Magyar Köztársaság és az Európai
Unió joganyagát tartalmazó, az ügyészségnek
WAN/LAN hálózatán mûködtethetõ jogszabály-adatbázis, valamint jogszabály-nyilvántartó és -visszakeresõ számítógépes program(ok) szállítása – K. É. –
2031/2008]
11192 Mád Község Önkormányzata [Mád község belterületi csapadékvíz-elvezetõ hálózatának kivitelezése – K. É. –
2684/2008]
11193 Magyar Nemzeti Bank (tûzfal- és tartalomszûrõ rendszer, tájékoztató az 1. évet követõen – K. É. –
3242/2008)
11194 Magyar Nemzeti Bank (fordítások – K. É. – 3442/2008)
11195 MÁV Zrt. Vezérigazgatóság EU Program Igazgatóság (tájékoztató a biztosítóberendezés létesítése a gyõri állomáson tárgyú szerzõdés részteljesítésérõl – K. É. –
3211/2008)

11202 Vasút-egészségügyi Szolgáltató Kht. (mosodai szolgáltatások biztosítása – K. É. – 2661/2008)
11203 Vasút-egészségügyi Szolgáltató Kht. (gyógyszerek, infúziók beszerzése – K. É. – 2662/2008)
11204 Vasút-egészségügyi Szolgáltató Kht. (élelmiszerek beszerzése – K. É. – 2663/2008)
11204 Vasút-egészségügyi Szolgáltató Kht. (veszélyes hulladékok elszállítása, ártalmatlanítása – K. É. – 2665/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
11206 Dalmandi Mezõgazdasági Zrt. (dalmand–vörösegyházi
szarvasmarhatelep sertéshizlaló teleppé történõ átalakításához a hígtrágya-kezelési és kapcsolódó létesítmények építése – K. É. – 1891/2008)
11207 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (dunai gázlókotrás – K. É. – 3838/2008)
11207 MÁV Zrt. Vezérigazgatóság EU Program Igazgatóság (tájékoztató a biztosítóberendezés létesítése a gyõri állomáson tárgyú szerzõdés módosításáról – K. É. –
3218/2008)
11208 Ujhelyi Imre Általános Iskola, Mosonmagyaróvár (élelmiszer beszerzése – K. É. – 0655/2008)

1548

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

Helyesbítés
11210 Országos Vérellátó Szolgálat helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. február 11-i 18. számában K. É. –
1695/2008 számon megjelent ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. – 2851/2008)

Módosítás
11211 Neumann János Középiskola és Kollégium, Eger
(Neumann ifjúsági vállalkozói központ és oktatási
centrum épülete bõvítési munkáinak kivitelezése
– K. É. – 3873/2008)

A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG
HATÁROZATAI

2008/11. szám

11224 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a PSI AG által az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. beszerzése ellen benyújtott jogorvoslati kérelem – K. É. –
3551/2008)
11228 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Balla Audit Könyvvizsgáló Kft. jogorvoslati kérelme
a Szociális és Munkaügyi Minisztérium ajánlatkérõ
közbeszerzési eljárása ellen – K. É. – 3617/2008)
11239 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az Educatio XXI. Oktatási Kft. jogorvoslati kérelme a
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat ajánlatkérõ közbeszerzési eljárása ellen – K. É. – 3618/2008)
11245 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
[a Közbeszerzési Döntõbizottság keresettel támadott határozata (a PROMO Kft. és a Conference Tours Kft. jogorvoslati kérelme a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete közbeszerzési eljárása ellen) – K. É. –
3619/2008]

BÍRÓSÁGI ÍTÉLETEK
11213 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Municipium Magyarország Alapítvány jogorvoslati
kérelme a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közbeszerzési
eljárása ellen – K. É. – 3544/2008)
11218 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az MS-2010 Konzorcium jogorvoslati kérelme a Budapesti Közlekedési Zrt. közbeszerzési eljárása ellen
– K. É. – 3547/2008)

11254 Fõvárosi Bíróság 13.K.31.718/2006/22. számú ítélete
(K. É. – 3974/2008)
11255 Fõvárosi Ítélõtábla 4.Kf.27.373/2007/3. számú ítélete
(K. É. – 3975/2008)
11257 Fõvárosi Ítélõtábla 3.Kf.27.355/2007/3. számú ítélete
(K. É. – 4011/2008)

A Cégközlöny 10. számában (2008. március 6.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-003203/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2. sorszámú 2007. november 13. napján
jogerõre emelkedett végzésével a(z) Kárpátia Önsegélyezõ Pénztár (1011 Budapest, Halász u. 1.) adós felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Hitelintézeti Felszámoló Közhasznú Társaság, 1071 Budapest, Damjanich
u. 11–15., cégjegyzékszáma: 01 14 000098.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000731/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 13. napján jogerõre emel-

kedett végzésével a(z) Silver Rallye Sport Club (6044
Hetényegyháza, Barátság u. 1.) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REAL-HOLDING
Felszámoló, Vagyonkezelõ, Ipari és Szolgáltató Kft., 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15., cégjegyzékszáma: 01 09
738760.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-005923/6. 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) HomoAura Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1067 Budapest,
Eötvös u. 24. III. em. 23/B; cégjegyzékszáma:
01 06 115489; adószáma: 28223300-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
HomoAura Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-07-005869/5. 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) Netprojekt Internet Tanácsadó és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1071
Budapest, Rottenbiller utca 47. 2. em. 16/A; cégjegyzékszáma: 01 06 410477; adószáma: 28538381-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-004750/11. 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) BÛROPÜX Irodatechnikai és Számítsátechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (rövidített elnevezése: BÛROPÜX BT.) (1115
Budapest, Etele u. 48/A fszt. 3.; cégjegyzékszáma:
01 06 519760; adószáma: 29082560-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Real-Holding Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1132 Victor Hugo u. 11–15.
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Elõzõ elnevezése(i):
LINEA 3000 Tanácsadó, Szolgáltató, Kereskedelmi
Betéti Társaság
Korábbi rövidített elnevezése:
LINEA 3000 Bt.
Elõzõ székhelye(i):
1104 Budapest, Harmat u. 71/A
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
25.Fpk.01-07-004613/9. 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) CHEER’S Vendéglátóipari és Szolgáltató Betéti Társaság (1146 Budapest, Hermina út 27.
1. em. 1.; cégjegyzékszáma: 01 06 715509; adószáma:
28944690-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1147 Budapest, Telepes u. 42/B II. em. 6.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-06-005172/19. 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) GENERÁL’99 Építõipari Betéti
Társaság (1148 Budapest, Kerepesi út 50. 1. em. 20.; cégjegyzékszáma: 01 06 725060; adószáma: 20353661-2-42)
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
14.Fpk.01-07-005914/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LINEA 3000 Tanácsadó,
Szolgáltató, Kereskedelmi Betéti Társaság végelszámolás alatt (1045 Budapest, Ódry Árpád utca 17., rövidített elnevezése: LINEA 3000 Bt. va.; cégjegyzékszáma:
01 06 713952; adószáma: 28940593-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-003247/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SAA LEMON Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (rövidített elnevezése: SAA
LEMON Bt.) (1153 Budapest, Eötvös utca 23.; cégjegy-
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zékszáma: 01 06 736396; adószáma: 20778600-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONSULTATIO
Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft., 1121 Budapest,
Zugligeti út 6.

ma: 20221689-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Kereskedelmi
Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-07-005909/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-08-000161/6. 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) Jakopress Szolgáltató Betéti
Társaság Végelszámolás alatt. (1118 Budapest, Budaörsi út 54.; cégjegyzékszáma: 01 06 743033; adószáma:
21044146-2-43) 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
3.Fpk.01-07-004400/9. 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) CARTOONBAU Építõipari és Szerelõ Betéti Társaság (1224 Budapest, I. utca 11.; cégjegyzékszáma: 01 06 748897; adószáma: 21199868-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1066 Budapest, Zichy Jenõ u. 34.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-004124/10. 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) BEEF-SKULL Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság (rövidített elnevezése: BEEFSKULL Építõipari Bt.) (1094 Budapest, Balázs Béla
u. 30. 1. em. 11.; cégjegyzékszáma: 01 06 752013; adószá-

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ÉPFOR-BAU Építõipari Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (1108 Budapest, Bányató u. 8. 1. em. 7.; cégjegyzékszáma: 01 06 756249; adószáma: 21548114-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ÉPFOR-BAU Építõipari 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
23.Fpk.01-06-002952/17. 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) KDM-Trade Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (1031 Budapest, Nefelejcs
u. 31.; cégjegyzékszáma: 01 06 760428; adószáma:
20362243-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2370 Dabas, Fehérakác u. 54.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-06-006531/10. 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) „GRAND-MARKET” Termékelõállitó-, Kivitelezõ- és Kereskedelmi Korlátolt
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Felelõsségû Társaság (1182 Budapest, Sallai u. 64.; cégjegyzékszáma: 01 09 068503; adószáma: 10383980-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1188 Budapest, Vörösfény u. 102.
1188 Budapest, Nemes u. 89.
1181 Budapest, Üllõi út 441.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanácsadó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7. Levelezési cím:
1539 Bp., Pf. 630.
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Jogelõd(ök):
3 TOP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-07-004405/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-006706/6. 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) BELLA TOURS Idegenforgalmi,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1051 Budapest, Szemere u. 19.; cégjegyzékszáma:
01 09 169366; adószáma: 10788079-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BELLA Idegenforgalmi Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1082 Budapest, Baross u. 79.
1032 Budapest, Szõllõ köz 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON VAGYONKEZELÕ Felszámoló Tanácsadói Kft., 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-006372/7. 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) HUMAN RESOURCE INFORMATIKAI Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1116 Budapest, Alabástrom u. 43.; cégjegyzékszáma: 01 09 263781; adószáma: 10838112-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
DATEN-KONTOR TRADE INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
HR-Informatikai Tanácsadó Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Schen-ker Print Nyomdaipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1097 Budapest, Táblás köz 4.; cégjegyzékszáma:
01 09 466321; adószáma: 12120796-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1033 Budapest, Hévízi út 29. IV. 14.
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
19.Fpk.01-07-006586/6. 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) „GYÖNGY-SPED” Gépjármû-kereskedelmi és Szállítmányozó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1165 Budapest, Margit utca 114. 42. ép.
fszt. 26–27.; cégjegyzékszáma: 01 09 562805; adószáma:
12182709-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„GYÖNGY-SPED” Kereskedelmi és Szállítmányozó
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1141 Budapest, Öv utca 64/B
1173 Budapest, Cséplõ utca 54/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,
Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5.

1552

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ
A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-005787/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „Kastély Hotel Hédervár
2000” Szálloda Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1039 Budapest, Kossuth L. üdülõpart 102., rövidített elnevezése:
„Kastély Hotel Hédervár 2000” Kft. va., fióktelepe: 9178
Hédervár, Fõ u. 47.; cégjegyzékszáma: 01 09 669001; adószáma: 12333888-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„Kastély Hotel Hédervár 2000” Szálloda Vendéglátó és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Korábbi rövidített elnevezése:
„Kastély Hotel Hédervár 2000” Kft.
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
11.Fpk.01-06-001773/21. 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) DUNASHRINK Angol–Magyar
Hõre Zsugorodó Termékeket Gyártó és Forgalmazó
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1116 Budapest, Fehérvári út 120.; cégjegyzékszáma: 01 09 682918; adószáma:
11913607-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1045 Budapest, Nyár u. 45. 2. em. 6.
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
28.Fpk.01-06-006857/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SANATRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1117 Budapest, Szerémi út 33.; cégjegyzékszáma: 01 09 691221; adó-
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száma: 12532836-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER
& CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-004284/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DEKOR-PUTZ-BAU Építõipari Tervezõ és Kivitelezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (1117 Budapest, Bocskai út 52–54. 6. em. 11.; cégjegyzékszáma: 01 09 696894; adószáma: 12654493-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1102 Budapest, Veszprémi u. 6.
Nem bejegyzett székhelye(i):
5000 Szolnok, Szivárvány u. 18.
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
17.Fpk.01-06-006837/18. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ONLINE WORLD Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1118
Budapest, Kaptárkõ u. 11. 2. em. 7.; cégjegyzékszáma:
01 09 701733; adószáma: 12751655-2-43) 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
24.Fpk.01-07-003270/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Holland–Magyar Trade Szolgáltató
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (rövi-
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dített elnevezése: Holland–Magyar Trade Kft.) (1072
Budapest, Rákóczi út 4. 4. em. 3.; cégjegyzékszáma:
01 09 703943; adószáma: 12798249-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzser Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félem. 13.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-07-000183/15. 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) Vilner Hungária Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1088 Budapest, Rákóczi út 23.; cégjegyzékszáma: 01 09 704288;
adószáma: 12805101-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER
Befektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán u. 3.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-006854/5. 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) WWW. AQUA. HU Számítástechnikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1074 Budapest, Dohány
utca 36.; cégjegyzékszáma: 01 09 710499; adószáma:
12709524-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Aqua Computer Nyíregyháza Számítástechnikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
WWW. AQUA. HU Számítástechnikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 6.
1211 Budapest XXI. ker, Kiss János altábornagy utca
29. 1. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON VAGYONKEZELÕ Felszámoló Tanácsadói Kft., 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.
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A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-08-000010/6. 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) KOVAX CONSULTING Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1224 Budapest, X. u. 10.; cégjegyzékszáma: 01 09 712508;
adószáma: 12969649-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTORFELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
utca 29.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-004151/10. 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) POCI-PET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (rövidített elnevezése: POCI-PET Kft.) (1098 Budapest, Napfény u. 11.
3. lház. 3. em. 15.; cégjegyzékszáma: 01 09 712901; adószáma: 12977677-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Audit Könyvszakértõ Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla u. 131/A,
lev.-cím: 1087 Bp., Kerepesi út 29/B VII. épület II. emlet.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-002843/18. 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) Herba Gyémántjai Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (rövidített elnevezése: Herba
Gyémántjai Kft.) (1066 Budapest, Madách u. 11.; cégjegyzékszáma: 01 09 713791; adószáma: 12995745-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45.
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A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-06-003912/19. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-002001/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. október 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EU – Szinkron Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1239 Budapest, Ócsai út 4.; cégjegyzékszáma: 01 09 715085; adószáma: 13023836-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1121 Budapest, Zugligeti u. 44/B 1. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6., 1461 Budapest, Pf. 295.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LINDSTRAND HiFlyer Beruházási és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1052 Budapest, Váci u. 12.; cégjegyzékszáma:
01 09 732824; adószáma: 13390796-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-005803/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-000291/8. 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) „BUKÓ6M” Vendéglátóipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1065 Budapest, Andrássy út 46.; cégjegyzékszáma:
01 09 716527; adószáma: 13054937-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági
Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-001761/18. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LUFT-BAU Épületgépészeti Korlátolt Felelõsségû Társaság (rövidített elnevezése:
LUFT-BAU Kft.) (1089 Budapest, Delej u. 22.; cégjegyzékszáma: 01 09 728573; adószáma: 13307534-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: F1 Consulting
Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest,
Ildikó u. 21.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FLAT-CAR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1161 Budapest,
József u. 55–57.; cégjegyzékszáma: 01 09 736194; adószáma: 12274895-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1144 Budapest, Ond vezér útja 19. II/10.
1075 Budapest, Károly krt. 13–15. 1. em. 1/A
1161 Budapest, Pál u. 26/B
2040 Budaörs, Rákóczi utca 25/1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-002762/12. 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) ZMM Mély- és Magasépítési Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (rövidített elnevezése: ZMM Kft.) (1165 Budapest, Csinszka u. 45.; cégjegyzékszáma: 01 09 861560; adószáma: 13558390-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazdaság-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest, Rózsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191.

2008/11. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-005744/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VILL-KIVITELEZÉS Elektronikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1215 Budapest, Sás u. 7.; cégjegyzékszáma:
01 09 864058; adószáma: 13607669-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-003550/8. 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) EU-HOME Építõipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (rövidített
elnevezése: EU-HOME Kft.) (1013 Budapest, Öntõház
utca 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 868215; adószáma:
12837825-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dual-Perfekt Gazdasági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6.,
levelezési cím: 1507 Bp., Pf. 139.
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Jogelõd(ök):
SZUMMA Informatikai és Szolgáltató Bt.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befektetési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-006625/7. 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) BITUBER Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1037 Budapest, Bécsi út 269.; cégjegyzékszáma: 01 09 887847; adószáma: 10976216-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BITUBER-BAU Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1146 Budapest, Vécsey u. 48.
1141 Budapest, Fogarasi u. 206.
1131 Budapest, Jász u. 156–158.
1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 127.
2363 Felsõpakony, Ipartelep 013/14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6., 1461 Budapest, Pf. 295.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000554/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-003461/6. 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) MERITUM Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1036 Budapest,
Bécsi út 63., rövidített elnevezése: MERITUM Kft., idegennyelvû elnevezése: MERITUM INFORMATICS
AND SERVICES Ltd., röviden: MERITUM Ltd., korábbi
fióktelepei: 1033 Bp., Búza u. 12., 6640 Csondgrád, Réti
J. u. 16/A; cégjegyzékszáma: 01 09 871917; adószáma:
10959778-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2013 Pomáz, Dobó István u. 24.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „MALEVIK” KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Betéti Társaság (7626
Pécs, Felsõmalom utca 25. 1. em. 9.; cégjegyzékszáma:
02 06 064603; adószáma: 20089168-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7633 Pécs, Páfrány u. 5/A
7900 Szigetvár, Perczel M. utca 1.
7300 Komló, Ipari út 42.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési
és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág utca 21., cégjegyzékszáma: 14 09 000928.
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A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000570/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000569/12. 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) ÉTELSOR Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság (7761 Kozármisleny, Rákóczi
út 72.; cégjegyzékszáma: 02 06 068334; adószáma:
20345420-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MÁY-VA Vendéglátó és Kereskedelmi Bt.
Elõzõ székhelye(i):
7632 Pécs, Nagy Imre út 29. IV. em. 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CLIENS Gazdasági
Tanácsadói, Ügyvitelszervezõi és Könyvszakértõi Kft.,
7623 Pécs, Rét u. 15., cégjegyzékszáma: 02 09 000169.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Pécsi Pallér Építõ és Kereskedelmi Betéti Társaság (7634 Pécs, Mária dûlõ 113.; cégjegyzékszáma: 02 06 070013; adószáma: 21025606-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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
3.Fpk.02-07-000597/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000046/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ERDÉLYI – JANZSÓ Kultúrális
Betéti Társaság (7632 Pécs, Littke J. u. 6.; cégjegyzékszáma: 02 06 068945; adószáma: 20633073-1-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CLIENS Gazdasági
Tanácsadói, Ügyvitelszervezõi és Könyvszakértõi Kft.,
7623 Pécs, Rét u. 15., cégjegyzékszáma: 02 09 000169.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Molnár és Társa Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (7628 Pécs, Szt. Borbála u. 30.; cégjegyzékszáma: 02 06 072194; adószáma: 21984248-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Molnár és Társa Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID
Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
1134 Budapest, Apály u. 4. B ép., cégjegyzékszáma: 01 09
724140.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000551/13. 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) HAHN Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (7633 Pécs, Diana tér 8. X. em. 40.; cégjegyzékszáma: 02 06 069816; adószáma: 20969493-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KARMOL Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7626 Pécs, Orsolya u. 12. 1. ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanácsadó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzékszáma: 01 09 886496.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000568/10. 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) DORIAN VILÁGA Hirdetésszervezõ Betéti Társaság (7633 Pécs, Rácvárosi út 36.; cégjegyzékszáma: 02 06 072896; adószáma: 21934755-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BAJNOK Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Nyár utca 6.
7400 Kaposvár, Baross Gábor utca 18.

2008/11. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000522/11. 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) Golder-Kereskedõ Kereskedelmi, Szolgáltató, Tanácsadó és Bíztosítási Ügynök
Korlátolt Felelõsségû Társaság (cégjegyzékszáma:
02 09 067528) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1092 Budapest, Ferenc krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000093/8. 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) SZIGET-VÁR SECURITY ÕrzõVédõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 18. 2. em. 11.; cégjegyzékszáma: 02 09 067756; adószáma: 12729034-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000562/10. 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) DÉL-DUNÁNTÚLI HULLADÉKKERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG (7624 Pécs,
Barbakán tér 1.; cégjegyzékszáma: 02 09 068525; adószáma: 12980552-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
KAIROS Utazásszervezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7624 Pécs, Barbakán tér 1.
7628 Pécs-Árpádtetõ 44032. hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000344/17. 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) FÁ-NIMsz Cipõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7694 Hosszúhetény, Iskola utca 60.; cégjegyzékszáma:
02 09 069557; adószáma: 13318077-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési
és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág utca 21., cégjegyzékszáma: 14 09 000928.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000601/10. 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) TASERIK Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (cégjegyzékszáma:
02 09 070377) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID
Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
1134 Budapest, Apály u. 4. B ép., cégjegyzékszáma: 01 09
724140.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000517/10. 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) FURTANO Mezõgazdasági Termelõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
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(7661 Erzsébet major 056. hrsz.; cégjegyzékszáma:
02 09 070789; adószáma: 13736002-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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
3.Fpk.02-08-000006/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Gárván Média Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7621 Pécs,
Teréz utca 11–13.; cégjegyzékszáma: 02 09 070820; adószáma: 13744353-2-02) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000080/4. 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) MAJSA-KERT Termelõ, Kereskedelmi és Szállítási Szövetkezet „végelszámolás alatt”
(6120 Kiskunmajsa, Kígyóspuszta 156.; cégjegyzékszáma: 03 02 100307; adószáma: 13024480-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MAJSA-KERT Termelõ, Kereskedelmi és Szállítási
Szövetkezet
A bíróság által kijelölt felszámoló: REAL-HOLDING
Felszámoló, Vagyonkezelõ, Ipari és Szolgáltató Kft., 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15., cégjegyzékszáma: 01 09
738760.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000074/4. 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) Auto-Hans Kereskedelmi Betéti
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Társaság „végelszámolás alatt” (6000 Kecskemét, Kazal u. 4.; cégjegyzékszáma: 03 06 101813; adószáma:
20456207-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Auto-Hans Kereskedelmi Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
VF DANI Kereskedelmi Betéti Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
6000 Kecskemét, Miklóstelepi út 180.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000423/14. 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) „ÁTRIUM HOTEL” Bérlõk Betéti Társaság (6066 Tiszaalpár, Ady E. u. 92.; cégjegyzékszáma: 03 06 104349; adószáma: 20484855-2-03) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Izsáki út 70.
6065 Lakitelek-Tõserdõ, Kõrös u. 3.
6066 Tiszaalpár, Ady E. u. 94.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000071/4. 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) Dél-Agro Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (6347
Érsekcsanád, Kossuth L. u. 57; cégjegyzékszáma:
03 06 106500; adószáma: 20506089-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Dél-Agro Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000749/5. 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) FIVE TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (6000
Kecskemét, Petõfi S. u. 7. III/76.; cégjegyzékszáma:
03 06 107331; adószáma: 20513676-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
FIVE TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
6353 Dusnok, Bercsényi utca 43.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000421/10. 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) HÁROM ÉVSZAK Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (6100 Kiskunfélegyháza, Platán utca 8. 1. em. 7.; cégjegyzékszáma:
03 06 108381; adószáma: 20170260-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6100 Kiskunfélegyháza, Daru utca 31.
6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány u. 2–4. 2. em. 22.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000688/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Elsõ Magyar Független Toll Iroda Betéti Társaság (6000 Kecskemét, Mályva u. 4.; cégjegyzékszáma: 03 06 109909; adószáma: 20708205-2-03)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7. B ép. II. em. 21., cégjegyzékszáma: 01 09 870092.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000065/4. 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) NOCE Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (6500 Baja,
Katona J. u. 2. 2. em. 3.; cégjegyzékszáma: 03 06 110696;
adószáma: 20600987-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
NOCE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7142 Pörböly, Vadász u. 31.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000648/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Csepp2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (6500 Baja, Háromnyúl u. 32.; cégjegyzékszáma: 03 06 111063; adószáma: 21093755-2-03)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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
10.Fpk.03-08-000045/4. 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) Kispál és Társa Kereskedelmi,
Vendéglátóipari és Szolgáltató Betéti Társaság (6430
Bácsalmás, Vörösmarty utca 51.; cégjegyzékszáma:
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03 06 111467; adószáma: 21351002-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON VAGYONKEZELÕ FELSZÁMOLÓ Tanácsadói Kft., 1025
Budapest, Szépvölgyi út 52., cégjegyzékszáma: 01 09
063050.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000691/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Jómadár-2003. Kereskedelmi,
Szállító és Szolgáltató Betéti Társaság (6000 Kecskemét, Ballószög 63.; cégjegyzékszáma: 03 06 112393; adószáma: 21590238-2-03) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DÉLPRODUKT
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Petrozsényi u. 16/4., cégjegyzékszáma: 06 09 001253.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000694/7. 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) L+Z Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (6100 Kiskunfélegyháza, Petõfi S.
utca 65/A; cégjegyzékszáma: 03 06 112456; adószáma:
21783188-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
L+Z Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000091/4. 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) „F-M-BAU” Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (6500 Baja, Éber S. utca 1/E; cégjegyzékszáma:
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03 06 112708; adószáma: 21848744-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„F-M-BAU” Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
NOVA Tanácsadó Iroda Betéti Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
1012 Budapest, Kosciuszkó Tádé utca 10.
1012 Budapest, Kosciusztó T. u. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000068/4. 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) „KELDERÁDÓ” Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(6528 Bátmonostor, Bartók Béla utca 32.; cégjegyzékszáma: 03 06 112827; adószáma: 21879113-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„KELDERÁDÓ” Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti
Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
7477 Szenna, Árpád utca 28.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REAL-HOLDING
Felszámoló, Vagyonkezelõ, Ipari és Szolgáltató Kft., 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15., cégjegyzékszáma: 01 09
738760.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000658/6. 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) BELMIX Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (6346 Sükösd, Templom u. 8/A; cégjegyzékszáma: 03 06 113266; adószáma:
21983010-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTORFELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-06-000689/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000077/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „LGP” Kisállattenyésztõ és Értékesítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (6235 Bócsa, Kossuth L. u. 2; cégjegyzékszáma: 03 09 101591; adószáma:
11022176-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
u. 32. fsz. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) REALGÁZ TRADE Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (6000 Kecskemét, Mária u. 20.; cégjegyzékszáma: 03 09 104479; adószáma: 11379672-2-03) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
REALGÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
REALGÁZ TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6060 Tiszakécske, Szabadság tér 5.
6035 Ballószög, Arany J. u. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000427/16. 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) Felsõszentiváni „KERMIX” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6447 Felsõszentiván, Jókai u. l.; cégjegyzékszáma:
03 09 102135; adószáma: 11027827-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Jogelõd(ök):
„MAXIM 2000” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
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
6.Fpk.03-07-000607/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „GROPPO” Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecskemét, Jégvirág u. 34; cégjegyzékszáma: 03 09 104011; adószáma:
11375429-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REAL-HOLDING
Felszámoló, Vagyonkezelõ, Ipari és Szolgáltató Kft., 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15., cégjegyzékszáma: 01 09
738760.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000765/5. 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) WEB-MOBIL Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (6500 Baja, Szegedi út 105/B; cégjegyzékszáma: 03 09 109329; adószáma: 12568413-2-03) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
AUTO-DEPO SZEGED Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
WEB-MOBIL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6721 Szeged, Vidra utca 1. 2. em. 8.
Nem bejegyzett székhelye(i):
6500 Baja, Szegedi út 105/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000684/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ANKOTO Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecskemét, Jókai utca 44/C
tetõtér 8.; cégjegyzékszáma: 03 09 109645; adószáma:
12794977-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000698/7. 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) Mobil Ingatlanforgalmazó Korlátolt
Felelõsségû Társaság (6500 Baja, Kõszegi u. 13.; cégjegyzékszáma: 03 09 110610; adószáma: 13040769-2-03) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Belvárosi-Mobil Ingatlanforgalmazó és Beruházó Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6500 Baja, Tóth Kálmán utca 6.
6500 Baja, Szabadság út 73. 7. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7. B ép. II. em. 21., cégjegyzékszáma: 01 09 870092.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000640/5. 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) Laki Trans Szállítási és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(6500 Baja, Táltos utca 32.; cégjegyzékszáma:
03 09 111383; adószáma: 13220325-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Laki Trans Szállítási és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
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Jogelõd(ök):
Laki és Budai Szállítási Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
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
6.Fpk.03-07-000526/8. 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) NAGYFALUSI Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (6500 Baja, Tanya V. kerület
10361.; cégjegyzékszáma: 03 09 112564; adószáma:
13507129-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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
6.Fpk.03-07-000812/5. 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) „PHOENIX INTERNATIONAL”
Szállítmányozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság „végelszámolás alatt” (6077 Orgovány, Joó
Mária u. 2.; cégjegyzékszáma: 03 09 112746; adószáma:
13549969-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„PHOENIX INTERNATIONAL” Szállítmányozó és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000346/6. 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) Tiszántúli Kacsatömõ Termelõ és
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Értékesítõ Szövetkezet (5600 Békéscsaba, Horánszky
utca 8.; cégjegyzékszáma: 04 02 001649; adószáma:
13317540-2-04) 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 bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Budapest, Hárshegyi u. 5–7. B/II/21., cégjegyzékszáma: 03 09
109743.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-07-000308/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) STAFIRUNG Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5500
Gyomaendrõd, Hõsök útja 52–54.; cégjegyzékszáma:
04 09 001669; adószáma: 10699704-2-04) 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 bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CSABACÁPA Vendéglátóipari
és Kereskedelmi Betéti Társaság (5600 Békéscsaba,
Gyóni Géza út 13.; cégjegyzékszáma: 04 06 006631; adószáma: 21009176-2-04) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-07-000314/6. 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) KOLLÁR-VÉDELEM Biztonsági
Tanácsadó, Szervezõ és Szolgáltató Betéti Társaság
(5553 Kondoros, Klapka utca 6.; cégjegyzékszáma:
04 06 006898; adószáma: 21137116-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanácsadó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzékszáma: 01 09 705817.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000340/6. 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) AGOPÉ Mezõgazdasági Betéti Társaság (5932 Gádoros, Béke u. 35.; cégjegyzékszáma:
04 06 008272; adószáma: 22252573-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000318/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-07-000251/12. 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) Hardware Master Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (5600 Békéscsaba, Gábor köz 12. 3. em. 7.; cégjegyzékszáma: 04 09 006243;
adószáma: 13232412-2-04) 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.04-07-000310/7. 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) ROVING-DUO Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5630 Békés, Bocskai utca 9/1.; cégjegyzékszáma: 04 09 006382;
adószáma: 13311939-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzékszáma: 01 09 562281.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-07-000278/7. 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) CSABA-FORM Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5600 Békéscsaba, Vandháti út 1.; cégjegyzékszáma:
04 09 006435; adószáma: 13337816-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BAREX Gazdasági
Tanácsadó, Kereskedõ és Szolgáltató Kft., 5540 Szarvas,
Kossuth u. 18., cégjegyzékszáma: 04 09 000901.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Holding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6722 Szeged, Béke u. 2/C, cégjegyzékszáma: 06 09
002839.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-07-000343/6. 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) TURBÁN Ingatlanforgalmazó
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5600
Békéscsaba, Veres Péter utca 60.; cégjegyzékszáma:
04 09 007355; adószáma: 13893691-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000309/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-07-000305/18. 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) Szabados Tamás és Társa Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5630 Békés, Hegedûs u. 23.; cégjegyzékszáma: 04 09 007120; adószáma: 13759656-2-04) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ZETE 1973 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (3529 Miskolc, Sályi István
utca 12. fszt. 3.; cégjegyzékszáma: 05 06 016100; adószáma: 21088122-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2432 Szabadegyháza, Than Károly utca 7. 2. em. 6.
2432 Szabadegyháza, Petõfi Sándor utca 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCAT Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I/7., cégjegyzékszáma: 01 09 883587.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-07-000365/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BAKTAI SÁNDOR ÉS TÁRSA
Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5502 Gyomaendrõd, Baross Gábor
utca 31/1.; cégjegyzékszáma: 04 09 007138; adószáma:
13766061-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000716/5. 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) Free Style Entertainment Press
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3519 Miskolc, Bencések útja 5–7.; cégjegyzékszáma: 05 09 013867; adószáma:
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12258248-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1012 Budapest, Attila út 77.
1037 Budapest, Zúzmara u. 5.
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
2.Fpk.05-07-000577/17. 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) Karát Security Vagyonvédelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3630 Putnok, Serényi Béla út 45.; cégjegyzékszáma: 05 09 013902;
adószáma: 13290641-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1133 Budapest, Garam u. 28.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-08-000029/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „HUNEU” Kereskedelmi és termelõ BT. – végelszámolás alatt – (6783 Ásotthalom,
I. kerület 5.; cégjegyzékszáma: 06 06 004234; adószáma:
21706873-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„HUNEU” Kereskedelmi és termelõ BT.
Elõzõ székhelye(i): 6781 Domaszék 0256/65. sz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DÉLPRODUKT
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Petrozsényi u. 16/4., cégjegyzékszáma: 06 09 001253.
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A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000562/11. 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) HÓD-GAST Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (6800 Hódmezõvásárhely,
Tóalj utca 17.; cégjegyzékszáma: 06 06 010592; adószáma: 20275262-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Szabó-Oli Szállítási Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Szabó Szállítási Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6800 Hódmezõvásárhely, Szent László u. 130.
6800 Hódmezõvásárhely, Szántó K. János u. 2. 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: 6722 Szeged, Mérey u. 6/B).

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000577/10. 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) F. M. V. ‘99 Termelõ, Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (6721 Szeged, Madách I.
u. 11. fszt. 4.; cégjegyzékszáma: 06 06 011253; adószáma:
20601201-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6722 Szeged, Batthyány u. 9. fszt. 4.
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 Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000662/5. 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) ANH HOANG Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (6758 Röszke, Dobó István
utca 15.; cégjegyzékszáma: 06 06 014280; adószáma:
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21891584-1-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11. mfszt. 7. (1581 Budapest, Pf. 108), cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000591/8. 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) Vitamin Terasz Zöldség Gyümölcs
Nagykereskedelmi Kft. (6725 Szeged, Sárkány u. 2.; cégjegyzékszáma: 06 09 010427; adószáma: 13666356-2-06)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6723 Szeged, Lugas u. 8/B 3. em. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló
és Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000585/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Lendel Com Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6723
Szeged, Szilléri sor 4/B 7. em. 20.; cégjegyzékszáma:
06 09 010849; adószáma: 12392881-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
3. MILLENNIUM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 18.
1173 Budapest, Flamingó u. 75.
1163 Budapest, Cziráki utca 26–32.
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, Hétvezér u. 7–9.)
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A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000518/6. 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) MADRE-FERR Építõipari és Kereskedelmi Betéti Társaság (8130 Enying, István u. 33.; cégjegyzékszáma: 07 06 011390; adószáma: 21406975-2-07)
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 Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000442/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Íz-Terápia Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000 Székesfehérvár, Pozsonyi út 99. A ép.; cégjegyzékszáma:
07 09 001906; adószáma: 10665947-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„Szomjas-Horgász” Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
„Szomjas-Horgász” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2484 Agárd, Gárdonyi G. u. 43.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000324/8. 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) „GEORADAR” Mérnöki, Fejlesztõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 6.; cégjegyzékszáma: 07 09 009084; adószáma: 12948293-2-07) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
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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 által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000562/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000521/4. 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) Pécelbusz Közlekedési Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8081 Zámoly, Táncsics
M. utca 1. A ép.; cégjegyzékszáma: 07 09 009626; adószáma: 13081931-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO-ALBA Szolgáltató Zrt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/l., cégjegyzékszáma: 01 10 043170.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KS FORMA Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (9400 Sopron, Mezõ u. 10.; cégjegyzékszáma:
08 09 001551; adószáma: 10442320-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KS FORMA Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó Rt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C
(1276 Budapest, Pf. 27), cégjegyzékszáma: 01 10 043489.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000316/8. 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) BALLA-MID Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2400 Dunaújváros, Búzavirág utca 12.; cégjegyzékszáma: 07 09 012242;
adószáma: 13741776-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági
Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7., cégjegyzékszáma: 01 09 710659.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000019/4. 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) Morvai és Társa Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (9200 Mosonmagyaróvár, Aranyossziget u. 57/A; cégjegyzékszáma:
08 06 006550; adószáma: 22493983-1-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Morvai és Társa Szolgáltató Betéti Társaság

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-06-000399/13. 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) OMICOM Vállalkozási és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (9211 Feketeerdõ,
Akácos utca 2.; cégjegyzékszáma: 08 09 001823; adószáma: 10504976-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9200 Mosonmagyaróvár, Kiskapu u. 25.
9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 20.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMANACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16. II/17., cégjegyzékszáma: 01 09 561904.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000409/6. 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) DUKI-SZOLG Kereskedelmi és
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Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9400 Sopron, Lehár F. u. 45.; cégjegyzékszáma: 08 09 013609; adószáma: 13634814-2-08) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONSULTATIO
Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft., 1121 Budapest,
Zugligeti út 6., cégjegyzékszáma: 01 09 062748.
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(3200 Gyöngyös, Platán út 38. fszt. 1.; cégjegyzékszáma:
10 06 023957; adószáma: 20690878-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
NOTRAK Építõipari Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000235/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DAVILL 06 Ipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9012
Gyõr, Tas Vezér u. 6.; cégjegyzékszáma: 08 09 014288;
adószáma: 13787974-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-07-000342/7. 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) BEAND 2002 Fuvarozó és Élelmiszer-kereskedelmi Betéti Társaság (3300 Eger, Töviskes
tér 12. 9. em. 69.; cégjegyzékszáma: 10 06 025006; adószáma: 21393567-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C,
cégjegyzékszáma: 01 10 043489.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000093/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) METÁLTECH 2003 Termelõ és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (4150 Püspökladány, Táncsics utca 27.; cégjegyzékszáma: 09 09 009794; adószáma: 13069364-2-09)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
METÁLTECH 2003 Termelõ és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ
Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000037/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) NOTRAK Építõipari Szolgáltató és
Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt”

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000362/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) Pócs és Társa Kereskedelmi és Vendéglátóipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (3300
Eger, Egri utca 32. B ép.; cégjegyzékszáma: 10 09 021752;
adószáma: 11168034-2-10) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
HIDEGKONYHAÜZEM Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft.
Elõzõ székhelye(i):
3300 Eger, Széchenyi út 61.
3300 Eger, Egri út 32.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.
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A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000057/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) Schmidt Trió Építõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(3300 Eger, Kertész u. 44. 9. em. 2.; cégjegyzékszáma:
10 09 024135; adószáma: 12468227-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Schmidt Trió Építõ 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.10-08-000056/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) H. K. SZ. 2000 Közmûépítõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (3390 Füzesabony, Pacsirta út 2.; cégjegyzékszáma: 10 09 024168;
adószáma: 12482126-2-10) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
H. K. SZ. 2000 Közmûépítõ 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.10-08-000013/6. 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) Jövõkép-BAU Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3000 Hatvan, Nagytelek utca 16.; cégjegyzékszáma:
10 09 027590; adószáma: 13175438-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7800 Siklós, Szent István tér 8.
7632 Pécs, Lahti utca 47.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly u. 59/A I/13., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070179/22. 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) Thermo-System Hûtéstechnikai
és Épületgépészeti Kereskedelmi és Kivitelezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Dankó Pista
u. l7/A; cégjegyzékszáma: 11 09 003567; adószáma:
11192688-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1117 Budapest, Budafoki utca 17. B ép.
Fióktelepe(i): 8200 Veszprém, Almádi u. 15–17.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szolgáltató Rt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/l., cégjegyzékszáma: 01 10 043170.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070422/14. 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) PRÍMA ’2000 Ipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2510
Dorog, Rákóczi utca 13.; cégjegyzékszáma: 11 09 009904;
adószáma: 13225289-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2510 Dorog, Zsigmondy Vilmos ltp. 28.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRUDENS PROFIT
CONTROLL Vagyonkezelõ Kft., 9026 Gyõr, Ady E.
u. l/B, cégjegyzékszáma: 08 09 007188.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070748/10. 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) RÁTAKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
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alatt” (2800 Tatabánya, Mártírok u. 110. 9. em. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 012985; adószáma: 10368365-2-11)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
RÁTA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
RÁTAKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
RÁTA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
RÁTAKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9000 Gyõr, Mónus I. u. 48.
9081 Gyõrújbarát, Fõ u. 178.
Telephelye(i):
9024 Gyõr, Lajta utca 4–6.
9024 Gyõr, Lajta u. 8.
9022 Gyõr, Türr István u. 20.
Fióktelepe(i):
2900 Komárom, Klapka tér 1.
3200 Gyöngyös, Páter Kiss Szaléz u. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCO Vagyonkezelõ és Tanácsadó Kft., 9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 37.
fszt. 2., cégjegyzékszáma: 08 09 003091.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000005/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KENTER Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (3154 Szuha,
Kossuth út 231/A; cégjegyzékszáma: 12 06 000636; adószáma: 24008033-2-12) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KENTER Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3100 Salgótarján, Vöröshadsereg út 12.
33100 Salgótarján, Füleki út 123.
A bíróság által kijelölt felszámoló: B & B Gazdasági
Tanácsadó Kft., 3100 Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 001547.
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A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-07-000266/6. 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) BLACK-DOMINÓ Kereskedelmi Szolgáltató és Vendéglátó Betéti Társaság (3104 Salgótarján, Déryné út 1.; cégjegyzékszáma: 12 06 002506;
adószáma: 24042181-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3100 Salgótarján, Virágos u. 17.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVENT Vállalkozásfejlesztési, Kereskedelmi és Továbbképzõ Kft.,
3100 Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09
000931.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000022/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MAPIFKÕ Ipari Kõtermékeket
Termelõ, Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû
Társaság (3175 Zsunypuszta, Kõbánya, Nagylóci külterület 0121/2. hrsz.; cégjegyzékszáma: 12 09 005371; adószáma: 11933193-2-12) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1119 Budapest, Nándorfejérvári út 42–44.
3175 Zsunypuszta, Kõbánya, Nagylóci külterület 0121/2.
3300 Eger, Bástya út 22.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVENT Vállalkozásfejlesztési, Kereskedelmi és Továbbképzõ Kft., 3100
Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 000931.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-002126/7. 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) „KRISTÁLY” Eszpresszó, Sörözõ
Közkereseti Társaság (2360 Gyál, Jalicsholdas
164/6. hrsz.; cégjegyzékszáma: 13 03 031316; adószáma:
28030766-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Fióktelepe(i):
1144 Budapest, Vezér u. 28/B
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Jogelõd(ök):
„KRISTÁLY” Eszpresszó, Sörözõ Gazdasági Munkaközösség
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II/14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-001615/5. 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) Zöld Lomb Kereskedelmi és Kiadó
Könyvterjesztõ és Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (2145 Szilasliget, Vécsey u. 6; cégjegyzékszáma:
13 06 016868; adószáma: 24526539-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Fióktelepe(i):
1101 Budapest, Hungária krt. 9/11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NASZÁLYHOLDING-VÁC Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 2600 Vác,
Széchenyi u. 10–12., cégjegyzékszáma: 13 09 063541.
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21409679-2-13) 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
8.Fpk.13-07-001923/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „FUVAR PLUSZ” Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (2025 Visegrád, Török
utca 4.; cégjegyzékszáma: 13 06 051007; adószáma:
24047715-2-13) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását 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
11.Fpk.13-07-002492/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-001889/8. 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) SZÛCS Szállítási és Kereskedelmi Betéti Társaság (2750 Nagykõrös, Kovács Sándor u. 14; cégjegyzékszáma: 13 06 020130; adószáma:
24555133-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Pátria Consult Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034 Bp., Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 10 044933.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-002229/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TORD-ELEKTRO Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2030 Érd, Deák Ferenc utca 15.; cégjegyzékszáma: 13 06 045073; adószáma:

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CheckOut Service Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (2360 Gyál, Károlyi Mihály u. 17/A; cégjegyzékszáma: 13 06 055154; adószáma:
22200521-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A felszámolás alatt álló idegen nyelvû elnevezései:
CheckOut Service Deposit Company of Commerce and
Servies
CheckOut Service Société en Commandite de Commerce et de Services
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-001851/7. 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) TOP-HÚS Kereskedelmi és Vállal-
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kozási Betéti Társaság (2740 Abony, Mogyoró út 18., elõzõ címe 5000 Szolnok, Karczag L. út 20. 3. em. 13.; cégjegyzékszáma: 13 06 059042; adószáma: 26071554-2-13)
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.13-07-001926/7. 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) ÉPIT-TECH 2003 Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. (2440 Százhalombatta, Rózsa út 12.; cégjegyzékszáma: 13 09 068150; adószáma: 10924305-2-13)
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
11.Fpk.13-07-002348/6. 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) GASTRO PUB Vendéglátóipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2092 Budakeszi, Fõ tér 5.; cégjegyzékszáma:
13 09 087002; adószáma: 12586505-2-13) 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.13-07-000166/19. 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) NICZMANN-HIDROGÉP Felépítménygyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2310 Szigetszentmiklós, Szentmiklósi út 10. B lház. 2. em. 8.; cégjegyzékszáma:
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13 09 098363; adószáma: 13244004-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2310 Szigetszentmiklós, Hunyadi utca 3.
Fióktelepe(i):
1184 Budapest, Jegenyefasor út 15/A
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.13-07-001957/10. 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) Pintér-Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2750 Nagykõrös, Kecskeméti út 75. 5. lház. fszt. 2.; cégjegyzékszáma:
13 09 103077; adószáma: 13479976-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Telephelye(i):
2750 Nagykõrös, Zalán út 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest,
Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-002477/6. 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) H-B CLEAN Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos
utca 48.; cégjegyzékszáma: 13 09 103106; adószáma:
13430414-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Pátria Consult Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034 Bp., Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 10 044933.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-001899/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 25. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) BINMOBIL Építõ és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2315 Szigethalom,
Hársfa utca 11.; cégjegyzékszáma: 13 09 106525; adószáma: 13653495-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Fióktelepe(i):
1095 Budapest, Kvassay J. út 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gazdasági, Mûszaki Tanácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ
u. 3., cégjegyzékszáma: 01 09 160583.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-001822/8. 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) Black Camion Szállítmányozó Korlátolt Felelõsségû Társaság (2316 Tököl, Karinthy utca
18. B ép. IV. em. 17.; cégjegyzékszáma: 13 09 106922;
adószáma: 13672076-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Fióktelepe(i):
2315 Szigethalom, Mû út 2.
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
2.Fpk.13-07-001207/7. 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) EU-SECUR Biztonságtechnikai és Vagyonvédelmi Kft. (2040 Budaörs, Kamaraerdei út 1.; cégjegyzékszáma: 13 09 109541; adószáma:
13487643-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Fióktelepe(i):
1132 Budapest, Kárpát utca 7/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX AUDIT Vállalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Budapest,
Jeszenák János u. 59., cégjegyzékszáma: 01 09 067624.
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A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000503/6. 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) EKI 2003 Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7400 Kaposvár,
Búzavirág utca 36.; cégjegyzékszáma: 14 06 306819; adószáma: 21782125-2-14) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
EKI Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8676 Karád, Május 1. u. 1.
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
1.Fpk.14-07-000456/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. január 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „NEHÉZÜGY” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság, f. a. (7400 Kaposvár, József
utca 5.; cégjegyzékszáma: 14 06 307108; adószáma:
21901762-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„NEHÉZÜGY” Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági
Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-07-000294/11. 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) Kuti és Társa Építõipari és
Szolgáltató Betéti Társaság (7500 Nagyatád, Hunyadi
utca 8/A; cégjegyzékszáma: 14 06 307806; adószáma:
22265764-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000060/6. 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) L. & P. 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (8600 Siófok, Szépvölgyi utca 16.; cégjegyzékszáma: 14 09 304226; adószáma: 12342738-2-14) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
L. & P. 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1025 Budapest, Pusztaszeri út 79. I. em.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
út 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-07-000470/7. 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) Kecel Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (7400 Kaposvár, Kõrösi
Cs. S. utca 116.; cégjegyzékszáma: 14 09 306367; adószáma: 13478298-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Jogelõd(ök):
Kecel Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000463/8. 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) Euro Power 2005 Építõipari, Ke-
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reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8713 Kéthely, Arany János utca 20.; cégjegyzékszáma: 14 09 306433; adószáma: 13508962-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-07-000513/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AJACCIO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, f. a. (8600 Siófok, Széchenyi utca 20.; cégjegyzékszáma: 14 09 306571;
adószáma: 13580162-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8600 Siófok, Széchenyi utca 24. 3. em. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41., cégjegyzékszáma: 01 09 681843.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000077/4. 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) FERRO-SZER-KIV Vasszerkezeti
Munkák Tervezése és Kivitelezése Betéti Társaság
(4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 102.; cégjegyzékszáma:
15 06 081840; adószáma: 25651940-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4481 Sóstóhegy, Úttörõ út 29.
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.15-08-000096/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 25. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) TOURGOYACK Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4624 Tiszabezdéd, Sport
út 32.; cégjegyzékszáma: 15 06 087737; adószáma:
20761271-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001545/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) INTUSZ-1 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4624 Tiszabezdéd, Sport
u. 32.; cégjegyzékszáma: 15 06 087944; adószáma:
20899228-2-15) 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.15-08-000075/4. 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) TIOURKINE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
utca 5.; cégjegyzékszáma: 15 06 087975; adószáma:
20903871-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4624 Tiszabezdéd, Sport út 32.
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.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000088/4. 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) ALIABIEVA IRINA Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza,
Platán út 1.; cégjegyzékszáma: 15 06 088331; adószáma:
20984434-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i): 4400 Nyíregyháza, Kórház u. 55.
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.15-08-000089/4. 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) MIKSAP Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 088839; adószáma: 21070455-2-15)
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
10.Fpk.15-07-001069/6. 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) CZ-MED Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „Végelszámolás
alatt” (4600 Kisvárda, Sárköz u. 3.; cégjegyzékszáma:
15 06 088898; adószáma: 21083323-1-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i): CZ-MED Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti 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.

1576

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2008/11. szám

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000166/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001564/5. 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) „VARGA” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (4300 Nyírbátor, Ságvári u. 34.; cégjegyzékszáma: 15 06 089107; adószáma: 21120543-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„VARGA” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
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 bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ESTERA-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza,
Vietórisz u. 30.; cégjegyzékszáma: 15 06 089561; adószáma: 21190821-2-15) 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.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001609/4. 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) SZTERZSENY-21 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Gagarin u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 089432; adószáma: 21177617-2-15) 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.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000079/4. 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) VIOLA-NAVINA Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 089434; adószáma:
21177648-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 2.
B lház. 3. em. 6.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001578/4. 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) CENGURU-21N Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 089739; adószáma:
21369171-2-15) 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.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001448/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ZSARNET-21 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 089938; adószáma:
21398335-2-15) 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.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000097/4. 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) „Keleti Baáz” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4482 Kótaj, Pacsirta u. 4.; cégjegyzékszáma: 15 06 090210; adószáma: 21441392-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Gumiferi Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Drusza Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Etel köz 14.
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
13.Fpk.15-08-000070/4. 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) „Pásztor és társa” Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4471 Gávavencsellõ, Móricz Zsigmond u. 4.; cégjegyzékszáma:
15 06 090375; adószáma: 21455072-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„Nagy és társa ” Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4471 Gávavencsellõ, Tisza út 140.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001577/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 22. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) IZETTA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090491; adószáma: 21467358-2-15) 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.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001576/4. 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) ALHAELY Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090936; adószáma: 21507320-2-15)
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
13.Fpk.15-08-000168/4. 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) ALLA-DIAMOND Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090939; adószáma:
21507368-2-15) 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.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000102/4. 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) RAI-RAISA Kereskedelmi és Szol-
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gáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 091003; adószáma: 21515523-2-15)
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.15-08-000126/4. 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) JU-NA-MI Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 091026; adószáma: 21516294-2-15)
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
13.Fpk.15-08-000092/4. 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) DONELLI-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4431 Nyíregyháza-Sóstófürdõ, Szivárvány u. 97.; cégjegyzékszáma: 15 06 091053;
adószáma: 21519417-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KOPELOR-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkezelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000144/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 4. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) ALFA-NET TRADING Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 091131; adószáma:
21539525-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
ALFA-NET Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
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.15-07-001469/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) R-THE-BEST-21 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (4625 Záhony, Ady E. u. 14/A; cégjegyzékszáma:
15 06 091465; adószáma: 21574588-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
R-THE-BEST-21 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955. (A helyi kirendeltség címe: 4900 Fehérgyarmat, Árpád u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001463/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LM-JXVE-21 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(4625 Záhony, Ady Endre u. 15/A; cégjegyzékszáma:
15 06 091478; adószáma: 21575668-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
LM-JXVE-21 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
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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
23.Fpk.15-07-001542/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SELEN EAST Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti társaság (4431 Nyíregyháza-Sóstófürdõ, Hattyú u. 4.; cégjegyzékszáma: 15 06 091543; adószáma: 21582365-2-15) 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.15-08-000105/4. 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) KALBINA I DOCS Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
u. 13.; cégjegyzékszáma: 15 06 091743; adószáma:
21799884-2-15) 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.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000104/6. 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) SELUK-AL Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Temesvári
u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 092097; adószáma:
21830730-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szolgáltató Rt., 1062 Budapest, Székely Bertalan u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 043170. (A helyi kirendeltség címe:
4400 Nyíregyháza, Szent István út 69. fszt. 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001446/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MÁTYÁSNÉ ÉS TÁRSA
Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(4468 Balsa, Rákóczi u. 35.; cégjegyzékszáma:
15 06 092137; adószáma: 21373882-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
EREV Ipari Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3518 Miskolc, Liszkay G. u. 1.
4483 Buj, Hunyadi u. 24.
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
23.Fpk.15-07-001464/6. 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) DIAMOND FLOW Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cégjegyzékszáma:
15 06 092508; adószáma: 21906224-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
DIAMOND FLOW Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
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.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000111/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000124/4. 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) VITALPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4800 Vásárosnamény, Kossuth
utca 41.; cégjegyzékszáma: 15 06 092794; adószáma:
21003204-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4030 Debrecen, Kosárfonó utca 27.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Könyvvizsgáló és Gazdasági Szakértõ Kft., 4400 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 3., cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „Szelid és Bau.” Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4482 Kótaj,
Hársfa u. 8.; cégjegyzékszáma: 15 06 093626; adószáma:
22191007-2-15) 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.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001575/4. 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) BOTA-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Bethlen
G. u. 25. 1. em. 3.; cégjegyzékszáma: 15 06 092861; adószáma: 21963720-2-15) 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.15-07-001494/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SLAM-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Család
u. 49. fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 15 06 093262; adószáma:
22119199-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 2.
B lház. 3. em. 6.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000093/5. 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) BALBAND BAU Építõipari
és Kereskedelmi Betéti Társaság (4931 Tarpa, Rákóczi
u. 52.; cégjegyzékszáma: 15 06 093703; adószáma:
21386145-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1103 Budapest, Kõér u. 11.
1194 Budapest, Kisviola utca 22.
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
7.Fpk.15-07-001314/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TÓSZEGI TÜZÉP Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4244 Újfehértó,
Vasút u. 2; cégjegyzékszáma: 15 09 064728; adószáma:
11498922-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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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
13.Fpk.15-08-000072/4. 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) „H és F 2001” Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4400 Nyíregyháza, Palánta u. 56.; cégjegyzékszáma:
15 09 066822; adószáma: 12624441-2-15) 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.15-08-000103/4. 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) AXIOMA Magyar–Ukrán Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4400 Nyíregyháza, Arany J. utca 7.; cégjegyzékszáma:
15 09 067728; adószáma: 12869611-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4555 Levelek, Sport u. 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69.,
cégjegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001610/4. 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) BAU Ép-Trend Építõipari
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Etel
köz 6.; cégjegyzékszáma: 15 09 068480; adószáma:
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13074272-2-15) 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.15-07-001529/6. 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) MOGINEX Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400
Nyíregyháza, Derkovics u. 66.; cégjegyzékszáma:
15 09 069323; adószáma: 13311692-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 14. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955. (A helyi kirendeltség címe: 4900 Fehérgyarmat, Árpád u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001608/4. 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) PRIOR-TECH Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Rigó u. 17.; cégjegyzékszáma: 15 09 069778; adószáma: 12994586-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BENKOR Építõipari és Fuvarozó Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4405 Nyíregyháza, Lakatos u. 83.
8196 Litér, Lehel u. 18.
Nem bejegyzett székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Rigó utca 17.
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
23.Fpk.15-07-001579/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000401/5. 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) NYÍR-SWEATER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4400 Nyíregyháza, Tünde u. 9.; cégjegyzékszáma:
15 09 070272; adószáma: 12695500-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4471 Gávavencsellõ, Kölcsey u. 4.
4243 Téglás, Sipos S. utca 7.
3700 Kazincbarcika, Kikelet köz 1. 2. em. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkezelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FORMENTOR 2001 Szolgáltató
és Kereskedelmi Betéti Társaság (5000 Szolnok, Áchim
A. u. 44.; cégjegyzékszáma: 16 06 007053; adószáma:
20710983-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000142/4. 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) SZEMÁN és TÁRSA Kézmûves,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4300 Nyírbátor, Gyulaji út 0383/13.; cégjegyzékszáma: 15 09 070436; adószáma: 13646097-2-15) 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.)

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000413/5. 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) KOVÁCS ÉS TÁRSA Építõ
és Kivitelezõ Betéti Társaság (5000 Szolnok, Thököly
út 83.; cégjegyzékszáma: 16 06 007781; adószáma:
21078374-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Háromrózsa út 25.
5000 Szolnok, Hild Viktor u. 12.
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.16-08-000065/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000420/6. 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) STAN-POL Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (5000 Szolnok, Tégla u. 5.; cégjegyzékszáma: 16 06 006042; adószáma: 20143620-1-16)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Tímár 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (5000
Szolnok, Aranyi S. u. 15. 2. em. 11.; cégjegyzékszáma:
16 06 008303; adószáma: 21430983-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Tímár 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000440/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000393/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BOTOS ÉS TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társsaág (5321 Kunmadaras,
Tópart u. 43.; cégjegyzékszáma: 16 06 009448; adószáma:
22142113-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BETTIROL’05 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5310 Kisújszállás, Kígyó utca 67.; cégjegyzékszáma:
16 09 009253; adószáma: 13649753-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2500 Esztergom, Bánomi ltp. 8. 1. em.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000423/5. 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) 6. Reklám Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (5000 Szolnok,
Ady E. u. 41.; cégjegyzékszáma: 16 09 005028; adószáma:
11505798-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
5091 Tószeg, Karai u. 40.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
1. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000451/5. 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) AESCULAPIUS 2004 Egészségcentrum és Kereskedelmi Kft. (5000 Szolnok, Bimbó
u. 45.; cégjegyzékszáma: 16 09 008053; adószáma:
13368137-2-16) 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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000353/5. 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) 2005 KÁBEL Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5310 Kisújszállás, Kígyó u. 67.; cégjegyzékszáma: 16 09 009265; adószáma: 13649777-2-16) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2500 Esztergom, Bánomi ltp. 8. A ép. 1. em.
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 Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000262/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PALATRANS Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(7100 Szekszárd, Csalogány u. 6. fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 17 06 002854; adószáma: 26469427-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PALATRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
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Elõzõ székhelye(i):
7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 113. II/5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-07-000248/8. 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) NAGY JÓZSEFNÉ Asztalosipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7200 Dombóvár, Eötvös u. 11.; cégjegyzékszáma: 17 06 004012; adószáma: 20158916-2-17) 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 Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000246/6. 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) PUCOK ÉPÍTÕIPARI BETÉTI
TÁRSASÁG (7030 Paks, Villany utca 21.; cégjegyzékszáma: 17 06 005446; adószáma: 21406171-2-17) 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.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000235/6. 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) ÉPSZELL-CO Szellõzéstechnikai Korlátolt Felelõsségû Társaság (7100 Szekszárd, Palánki út 8; cégjegyzékszáma: 17 09 001462; adószáma:
10716304-2-17) 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 Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-07-000270/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MISZLA Önkormányzati Közmû
Korlátolt Felelõsségû Társaság (7065 Miszla, Bikádi
u. 63; cégjegyzékszáma: 17 09 002211; adószáma:
11286738-1-17) 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 Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-07-000243/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000252/7. 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) Paksi Kellner Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (7030 Paks, Gesztenyés u. 1.
3/11.; cégjegyzékszáma: 17 06 006323; adószáma:
22249708-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) INDI-CAR Kereskedelmi és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7100
Szekszárd, Tinódi u. 9.; cégjegyzékszáma: 17 09 004317;
adószáma: 11180759-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ILOR Kereskedelmi és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
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Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Tóth B. u. 12.
2800 Tatabánya, Mártírok út 81.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1024 Budapest, Ady Endre u. 19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.
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13566816-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SK-FORTIANA Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7099 Felsõnyék, Marx körút 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000250/6. 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) „ZSINET” Sport és Szabadidõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság (7100 Szekszárd,
Sport u. 1.; cégjegyzékszáma: 17 09 004483; adószáma:
12855852-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT
Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Rt., 1034 Budapest,
Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000279/5. 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) CSÕDRAKTÁR Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7100 Szekszárd, Wossinsky lakótelep 10. 1/3.; cégjegyzékszáma:
17 09 005417; adószáma: 13562544-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 09 709120.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-07-000289/6. 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) GENERISZ Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (7099 Felsõnyék, Kossuth
u. 39–2.; cégjegyzékszáma: 17 09 005423; adószáma:

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000210/7. 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) King-2005 Vagyonvédelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság (7144 Decs, Dankó u. 13.; cégjegyzékszáma: 17 09 005897; adószáma: 13502595-2-17) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2370 Dabas, Szent István tér 1/B
2370 Dabas, Iskola u. 2.
2370 Dabas, Iskola u. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000156/9. 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) RÁBA-MOLNÁR Kereskedelmi
és Melegburkoló Betéti Társaság (9798 Ják, Kossuth
L. u. 36; cégjegyzékszáma: 18 06 101091; adószáma:
26810555-2-18) 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.18-07-000186/7. 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) Horváth Tanácsadó Szolgáltató
és Kereskedelmi Betéti Társaság (6235 Bócsa, II. körzet 70.; cégjegyzékszáma: 18 06 104559; adószáma:
21133844-2-18) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Horváth Tanácsadó Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9700 Szombathely, Szürcsapó u. 13. 2. em. 12.
9700 Szombathely, Bolyai u. 13. 2. em. 12.
9774 Gyanógeregye, Petõfi u. 4/2. hrsz.
Nem bejegyzett székhelye(i): 6235 Bócsa, II. körzet 70.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000206/5. 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) Balansz Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (9730 Kõszeg, Gyöngyös utca 20.
fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 18 06 105074; adószáma:
21582578-2-18) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dual-Perfekt Gazdasági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6.
II. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 717900.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000217/7. 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) Dunántúli AGROBER Tervezõ és
Vállalkozásszervezõ Mérnöki Korlátolt Felelõsségû
Társaság (9700 Szombathely, Széll K. u. 54.; cégjegyzékszáma: 18 09 101114; adószáma: 11301178-2-18) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
Nyugat-Dunántúli AGROBER Tervezõ és Vállalkozásszervezõ Mérnöki Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000213/5. 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) Markovics és Társa Mezõgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (9754 Pecöl, Kossuth u. 19; cégjegyzékszáma: 18 09 101843; adószáma: 11308728-2-18) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását 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.)

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000199/6. 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) RÁTEL ELEKTRONIKA Híradástechnikai Berendezéseket Javító, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (9700 Szombathely, Kõszegi u. 2–6; cégjegyzékszáma: 18 09 102595;
adószáma: 11315607-2-18) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCO Vagyonkezelõ és Tanácsadó Kft., 9022 Gyõr, Czuczor G. út 18–24.
II. em., cégjegyzékszáma: 08 09 003091.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000165/10. 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) Ibafarm Állattenyésztõ és Kereske-
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dõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (9700 Szombathely,
Várkonyi utca 15.; cégjegyzékszáma: 18 09 105006; adószáma: 12815461-2-18) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000219/7. 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) Schmild és Partner Montage Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9783 Egyházasrádóc, Kossuth L. u. 128.; cégjegyzékszáma: 18 09 105638; adószáma: 12952337-2-18) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3571 Alsózsolca, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 17.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyonértékelõ Rt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszáma: 01 10 041596.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000064/29. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Comfort Panel Építõipari Fõvállalkozó Korlátolt Felelõsségû Társaság (9700 Szombathely, József A. u. 5.; cégjegyzékszáma: 18 09 106835;
adószáma: 13752288-2-18) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9700 Szombathely, Szent Imre Herceg utca 53.
A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Vagyonértékelõ és Mûszaki-Gazdasági Szolgáltató Kft., 9700
Szombathely, Engels u. 34., cégjegyzékszáma: 18 09
000366.
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A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000447/8. 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) Gutléber és Társa Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (8561 Adásztevel, Jókai
utca 26.; cégjegyzékszáma: 19 06 508004; adószáma:
22160432-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazdaság-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest, Rózsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000367/12. 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) CSISZÁR ÉS FIA ÉPÍTÕIPARI,
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG (8330 Sümeg, Kopaszhegy hrsz. 0123/90.; cégjegyzékszáma: 19 09 504244;
adószáma: 11671880-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8330 Sümeg, Dr. Lukonich Gábor utca 28.
8330 Sümeg, Kompanik Zsófia utca 54.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi kirendeltség címe: 8200 Veszprém, Egyetem u. 9.)

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000346/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „SILVER STING” Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8200
Veszprém, Kossuth L. utca 1.; cégjegyzékszáma:
19 09 506106; adószáma: 12731664-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
8200 Veszprém, Liszt Ferenc utca 22.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000365/11. 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) „ALMÁDI ÉPÍTÕK” Építõipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8220 Balatonalmádi, Szõlõ u. 4.; cégjegyzékszáma: 19 09 508559;
adószáma: 13621757-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi kirendeltség címe: 8200 Veszprém, Egyetem u. 9.)

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000362/10. 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) „KFHS” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8220 Balatonalmádi, Endre u. 14.; cégjegyzékszáma: 19 09 508905; adószáma: 13072926-2-19) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1092 Budapest, Ráday u. 7. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Cég-Felügyelet Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonrendezõ és Csõdkezelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59., cégjegyzékszáma: 01 09 566915.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000411/8. 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) SD-TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8200 Veszp-
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rém, Kistó utca 8.; cégjegyzékszáma: 19 09 509476; adószáma: 12929801-2-19) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KG-TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3950 Sárospatak, Pálóczi u. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020387/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AGROPLOD Export-Import Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(8893 Szentliszló, Vöröshadsereg u. 5; cégjegyzékszáma:
20 06 034068; adószáma: 27687080-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
AGROPLOD Export-Import Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyvszakértõ és Szaktanácsadó Kft., 9800 Vasvár, Szentmihályfalvi u. 19/A, cégjegyzékszáma: 18 09 100615.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020350/5. 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) MARI Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (8360 Keszthely, Sopron utca 47.; cégjegyzékszáma: 20 06 038925; adószáma: 20229539-2-20)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7632 Pécs, Aidinger J. u. 9.
7633 Pécs, Építõk utja 6/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.
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A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020349/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „3D” Gyémánt Kereskedelmi Betéti Társaság (8800 Nagykanizsa, Kazanlak krt. 2/D
1. em. 6.; cégjegyzékszáma: 20 06 038927; adószáma:
22322810-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
„Diamond InWest” Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági
Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020352/5. 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) „IMMO-TOURS” Idegenforgalmi és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (8371 Nemesbük, Rákóczi u. 10.; cégjegyzékszáma:
20 09 063815; adószáma: 11534749-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SÁLEH IDEGENFORGALMI ÉS INGATLANFORGALMAZÓ Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8360 Keszthely, Kossuth L. u. 35.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István körút 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István körút 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020394/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HACUKA EGERSZEG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8900 Zalaegerszeg, Erkel Ferenc út 29/2.; cégjegyzékszáma: 20 09 066503; adószáma: 13356150-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
GRAND-LINE Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg, Erdész u. 56.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazdasági-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft, 1064 Budapest, Rózsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191. (A helyi kirendeltség címe: 8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 4.)

CÉGHIRDETMÉNYEK
Felhívás vagyon értékesítésére
A CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 674540]; 1085 Budapest, Radnóti M. u. 2.) mint a
MÉLYÉPÍTÕ Budapest Építõipari, Kivitelezõ, Beruházó és Tervezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.”
(Cg.: [01 09 364760]; székhely: 1144 Budapest, Füredi
u. 74–76.) felszámolója
nyilvános pályázat

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020388/6. 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) BABYLON-KANIZSA Ipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8800
Nagykanizsa, Kodály Z. utca 1–3/D 3. em. 2.; cégjegyzékszáma: 20 09 065779; adószáma: 13025890-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

útján értékesíti a felszámolás alatt álló cégnek a Szerb Építési Hatósággal (Gradjevinska Direkcija Srbije d.o.o.,
Kralja Aleksandra 84, 11000 Belgrád) szemben fennálló, a horgosi határátkelõhely infrastrukturális létesítményei kivitelezésével összefüggõ (szerzõdésszámok:
01/SER03/07/001 és 02/SER01/11/002) 721 462,82 euró
összegben nyilvántartott követeléseit (kifejezetten kétes
megtérüléssel, a kezesi felelõsség kizárásával).
A pályázati irányár megegyezik a követelések fenti
nyilvántartási értékével. A követelésekre külön-külön nem
lehet ajánlatot tenni.
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A vételárba hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség.
A pályázati részvétel feltételei:
Bánatpénz: 9 500 000 Ft, amelyet a pályázati határidõ
lejártáig kell befizetni a MÉLYÉPÍTÕ Bp. Kft. „f. a.”
OTP Banknál vezetett 11794008-20511722-00000000 sz.
számlájára.
A pályázatnak tartalmaznia kell a bánatpénz befizetésének igazolását, a vételár euróban és forintban meghatározott összegének, fizetési módjának és határidejének egyértelmû megjelölését.
A beérkezett pályázatokat a felszámoló közjegyzõ jelenlétében bontja fel és azt követõen értékeli.
A pályázók az értékelés eredményérõl legkésõbb a pályázati határidõ lejártát követõ 8 napon belül kapnak értesítést.
A pályázatokat „MÉLYÉPÍTÕ Bp. Kft. f. a. Pályázat”
megjelöléssel, zárt borítékban kell benyújtani a hirdetmény Cégközlönyben történõ megjelenését (2008. március 6.) követõ 15. napjáig:
– postán a CREDIT-AUDIT Kft. (1137 Budapest,
Radnóti M. u. 2.) levélcímére, vagy
– személyesen a lejárati határidõ napján 10–13 óráig a
CREIDIT-AUDIT Kft. 1137 Budapest, Radnóti M. u. 2.
705. számú felszámolói irodájában.
Az elõvásárlásra jogosultak a pályázati határidõig jelentsék be elõvásárlási szándékukat a Cstv. elõírásainak
megfelelõen.
A kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázatot megfelelõ
ajánlat hiányában, indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. Több megfelelõ, közel azonos (10%-on belüli) értékû pályázati ajánlat esetén a felszámoló ártárgyalást tartva választja ki a megvásárlásra jogosult pályázót.
A követelések részletes alátámasztását tartalmazó feltételfüzet megtekinthetõ, illetve 100 000 Ft + áfa összegért
megvásárolható a felszámoló 1142 Budapest, Radnóti
Miklós u. 2. szám alatti irodájában.
További információ kapható Túróczi János helyi megbízottól a 06 (30) 938-8968-as, Nagyné Tóth Szeréna
felszámolóbiztostól a 06 (20) 423-2658-as, valamint
Dravecki Bálintnétól a 06 (1) 451-3716-os telefonszámon.

A NOVUM Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft. (Cg.: [01 09 268312]; 1068 Budapest, Benczúr u. 8. I. 5.) mint a RÓZSAVÖLGYI Általános Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma: [01 09 264557]; székhelye: 1194 Budapest,
Hoffher Albert u. 2.; adószáma: [10847309-2-43]) kijelölt
felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a RÓZSAVÖLGYI Kft. „f. a.” vagyontárgyait:
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1. vagyoncsoport:
tárgyi eszközök (húsipari gépek, berendezések – részletezésüket a pályázati feltételeket is megállapító feltételfüzet tartalmazza)
irányár: 120 000 000 forint (az irányár áfát nem tartalmaz, a 2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) bekezdés g) pontja
értelmében áfafizetésre a vevõ kötelezett),
2. vagyoncsoport:
4 gazdasági társaságban meglévõ részesedés (részletes
ismertetés a pályázati feltételeket is tartalmazó feltételfüzetben).
irányár: 209 512 500 forint.
Az 1. és 2. vagyoncsoport esetében a bánatpénz mértéke
az irányár 10%-a.
A fentiekben meghatározott vagyoncsoportok és a
2. vagyoncsoporton belüli 4 tétel megvásárlására különkülön és együttesen is lehet ajánlatot tenni.
A megvásárlásra felkínált eszközökért az eladó kellékszavatosságot nem vállal, azt kifejezetten kizárja.
A vételárat a szerzõdéskötéstõl számított 15 naptári napon belül, átutalással kell megfizetni. A beszámítást a
csõdtörvény kizárja.
Az elõvásárlásra jogosultak elõvásárlási jogukat a jelen
pályázati eljárás keretében, kizárólag a nyilvános eredményhirdetésen gyakorolhatják.
A pályázati eljárás részletes feltételeit megállapító, valamint a meghirdetett vagyoncsoportokat 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 a RÓZSAVÖLGYI Kft. „f. a.”
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett
73600149-11111283 számú bankszámlájára. (A közlemény rovatban fel kell tüntetni: RÓZSAVÖLGYI 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, eredeti cégkivonatát, a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányát. Magánszemély
pályázó esetén a pályázatot teljes bizonyító erejû magánvagy közokiratba kell foglalni.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlott vételárat forintban, és nyilatkozatot arról, hogy az áfa e fölött értendõ,
valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati feltételek és a
pályázati feltételfüzetben szereplõ adásvételi szerzõdéstervezet elfogadásáról, továbbá arról, hogy a vásárlásra jogosult az adásvételi szerzõdést a felszámoló felhívására
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5 naptári 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,
„RÓZSAVÖLGYI 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,
10 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 12 órakor kerül sor a felszámoló székhelyén
(Budapest VI., Benczúr u. 8. I. 5.). A felszámoló minden
pályázót írásban értesít, egyben a nyertes pályázót/pályázókat 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.
Az értékesítésre meghirdetett eszközök elõzetes egyeztetés alapján tekinthetõek meg [Tóth József, telefonszám:
06 (30) 931-0686].
További felvilágosítással Tankó Ilona felszámolóbiztos
(telefonszám: 321-8201, fax: 321-8072) és Tóth József
[telefonszám: 06 (30) 931-0686] készséggel áll rendelkezésre.

A RATIS Pénzügyi, Gazdasági és Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 668454]; 1054 Budapest, Aulich u. 7.; a továbbiakban: kiíró) mint a GOLDÉP Építõ és Szakipari Korlátolt
Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.: [01 09 060740];
székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 48.; felszámolóbiztos: Laczy Eszter) a Fõvárosi Bíróság 15. Fpk.
01-2003-003545/5. számú, a Cégközlönyben 2004. május 27-én közzétett végzése alapján kijelölt felszámolója,
az 1997. évi XXVII. törvénnyel módosított, a Csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló
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1991. évi IL. tv. (a továbbiakban: Cstv.) 49. § (1) bekezdése, valamint 49/A. §-a alapján 1/2008. számú
nyilvános pályázati felhívást
tesz közzé a GOLDÉP Építõ és Szakipari Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (a továbbiakban: eladó) kizárólagos tulajdonát képezõ, 2000. évi gyártású SAAB 9–5 SE
2.0 LPT típusú személygépkocsi (a továbbiakban: személygépkocsi) értékesítése érdekében. A személygépkocsi irányára 1 300 000 Ft + áfa, mindösszesen bruttó
1 560 000 Ft (egymillió-ötszázhatvanezer forint).
A személygépkocsira vonatkozóan ajánlatot tulajdonszerzési képességgel rendelkezõ természetes személyek,
illetve jogképességgel rendelkezõ gazdasági társaságok és
egyéb szervezetek (továbbiakban: ajánlattevõ) tehetnek.
Az eladóval szembeni hitelezõi követelések vételárba történõ beszámítására nincs lehetõség.
A jelen ajánlattételi felhívás terjedelmi korlátaira tekintettel a kiíró a meghirdetett személygépkocsi leírását és jogi helyzetét, valamint az ajánlattétel és értékelés feltételeit
a tájékoztatóban közli, amely a RATIS Kft. székhelyén
(1054 Budapest, Aulich u. 7. I. 3.) munkanapokon 9 órától
14 óráig díjtalanul átvehetõ.
A személygépkocsi elõre egyeztetett idõpontban, a személygépkocsira vonatkozó, a tájékoztató mellékletét nem
képezõ dokumentumok elõre egyeztetett helyszínen és
idõpontban megtekinthetõk. Az idõpontot elõre egyeztetni
kell a RATIS Kft. székhelyén [tel.: 06 (1) 269-3613; Laczy
Eszter felszámolóbiztos]. A megtekintésre, illetõleg a pályázattal kapcsolatos egyéb információ szolgáltatására a
kiíró munkanapokon 9 órától 14 óráig áll rendelkezésre.
Az ajánlatokat
2008. március 26-án 9 és 10 óra között
lehet benyújtani a RATIS Kft. székhelyén (1054 Budapest,
Aulich u. 7. I. 3.). A fenti idõponttól eltérõen érkezett ajánlatok pályázati elbírálására nem kerül sor. Az ajánlatokat
zárt, (cég)jelzés nélküli borítékban, a személygépkocsira
vonatkozó „GOLDÉP Kft. f. a. 1/2008. ajánlat” megjelöléssel kérjük eljuttatni.
Az ajánlattevõnek ajánlatában 30 napos ajánlati kötöttséget kell vállalnia. Az ajánlattevõnek 130 000 Ft összegû
ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással, „GOLDÉP
Kft. f. a. – 1/2008. pályázat – ajánlati biztosíték ” közleménnyel a Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda UniCredit Bank
Zrt.-nél vezetett 10900011-00000007-20680009 számú
számláján letétbe kell helyeznie. Az ajánlat elfogadásával
a letétbe helyezett ajánlati biztosíték összege – a létrejött
adásvételi szerzõdés alkalmazásában – foglalónak minõsül. Nem jár vissza az ajánlati biztosíték, ha az ajánlattevõ
a 30 napos ajánlati kötöttség idõtartama alatt az ajánlatát
visszavonja vagy – ártárgyaláson kívül – módosítja, vagy
ha a szerzõdés írásba foglalása az ajánlattevõnek fel-
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róható, vagy az ajánlattevõ érdekkörében felmerült okból
meghiúsul.
A letétbe helyezett ajánlati biztosíték – ide nem értve a
nyertes ajánlattevõvel történõ szerzõdéskötés esetét – az
ajánlati kötöttség megszûnését követõ 5 munkanapon belül kamat nélkül, 2 (kettõ) ezrelék kezelési költséggel
csökkentve az ajánlattevõ által megjelölt bankszámlára
visszafizetésre kerül.
Az ajánlatok bontása 2008. március 26-án 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. A Cstv. 49/A. §
(4) bekezdése értelmében több megfelelõ, azonos értékû
(a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ) ajánlat esetén 2008. március 26-án 10 óra 30 perckor a kiíró
székhelyén (1054 Budapest, Aulich u. 7.) ártárgyalásra kerül sor.
Az elõvásárlásra jogosultak elõvásárlási jogukat a pályázatbontást követõen (az ártárgyalás idõpontjában) a
helyszínen, illetve az ártárgyaláson történõ személyes
megjelenés alkalmával tett nyilatkozattal és az elõvásárlási jogosultság igazolásával gyakorolhatják.
Az eladó és a nyertes ajánlattevõ között a személygépkocsi tekintetében adásvételi szerzõdés jön létre a Polgári
törvénykönyv rendelkezései alapján. A kiírónak az ajánlat
elfogadásáról megküldött nyilatkozat ajánlattevõ általi
kézhezvételével, illetõleg az ajánlat ártárgyaláson történõ
elfogadásával az eladó és az ajánlattevõ között az adásvételi szerõdés létrejön, mellyel kapcsolatos dokumentumok
aláírására az ajánlat elfogadásától (ártárgyalástól) számított 8 munkanapon belül kerül sor. A szerzõdés lényeges
feltétele a teljes vételárnak egy összegben, legkésõbb a
szerzõdés aláírásától számított 15 napon belül történõ kifizetése.
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ártárgyalást,
pályázatot annak sikertelensége esetén bármelyik szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen jogcímen sem az eladóval, sem a kiíróval szemben semmilyen
jogcímen igény nem érvényesíthetõ.

A DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft. (Cg.: [01 09 679649]; 1072 Budapest, Dob u. 52.;
Hargitai Attila felszámolóbiztos)
nyilvános pályázot
tesz közzé a SZAK-MESTER Kft. „f. a.” (Cg.:
[01 09 266626]; 1134 Budapest, Lehel u. 4/C) vagyontárgy értékesítésére
1. Mercedes E320 Avantgarde típusú személygépkocsi
3.199 m3 hengerûtartalom
gyártási év: 2002
szállítható személyek száma: 5
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hajtóanyaga: benzin
futott km: 97 172
szín: ezüstmetál
mûszaki érvényessége: 2008. július 27.
extra felszereltséggel.
Megtekinthetõ elõzetes idõpont-egyeztetés után, a
CARGOTECH Kft. autókereskedésben, 1143 Budapest,
Ilka u. 28.; telefon: 251-8878.
Irányár: bruttó 7 000 000 Ft (hétmillió forint).
Bánatpénz, amelynek befizetése feltétele a pályázaton
való részvételnek, 1 000 000 Ft, amelyet a SZAK-MESTER Kft. „f. a.” ERSTE Bank Nyrt.-nél vezetett
11600006-00000000-12779039 sz. számlára kell befizetni, vagy a pályázat benyújtása elõtt a felszámoló irodájában készpénzben leadni.
A pályázatot írásban kell leadni zárt, feladó nélküli borítékban személyesen a DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és
Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest, Dob u. 52. II. 9. sz.
alatti irodájában,
2008. március 25-én 10 óra 30 percig
„SZAK-MESTER Kft. f. a. pályázat” megjelöléssel.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, azonosító adatait,
– cég esetén a cégjegyzékszámot, 3 hónapnál nem régebbi eredeti cégkivonatot, eredeti aláírási címpéldányt,
– a megvásárolni kívánt vagyontárgyat, vételi ár ajánlatát,
– a bánatpénz befizetésének igazolását, az ERSTE
Bank igazolásával, illetve készpénznyugtával nyilatkozat
arról, hogy a pályázó a beadási határidõ után 90 napig
fenntartja pályázati ajánlatát.
A pályázat bontására 2008. március 25-én 11 órakor,
közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A pályázat lebonyolítására a módosított 1991. évi IL. tv.
2006. július 1-jét megelõzõen hatályban volt rendelkezései vonatkoznak.
Az elõvásárlásra jogosultak a jogukat a pályázat keretében gyakorolhatják.
A felszámoló fenntartja azt a jogát, hogy:
– megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa;
– a legjobb ajánlattevõkkel további tárgyalásokat folytasson;
– a megfelelõ, azonos értékû – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ – ajánlatot benyújtó pályázók között ártárgyalás alapján döntsön.
Az árversenyre a bontást követõen, 2008. március 25-én
12 óra 30 perckor kerülhet sor a felszámoló székhelyén.
A felszámoló felhívja a jogszabályon alapuló elõvásárlási joggal rendelkezõket, hogy elõvásárlási jogukat az
ajánlati feltételek teljesítésével az eredményhirdetés helyszínén és idõpontjában gyakorolhatják.
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Eredményhirdetés: 2008. március 25-én 14 órakor, a
felszámoló székhelyén. A teljes vételár megfizetése a tulajdonba és birtokba adás feltétele.
A nem nyertes pályázónak a felszámoló a bánatpénzt az
eredményhirdetést követõen haladéktalanul visszafizeti.
A vételárba a hitelezõi követelés beszámítására nincs
lehetõség.

A CONCORDAT Felszámoló Kft. (cégjegyzékszáma:
[01 09 562281]; 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1.)
mint a MESSING-BAU Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma: [01 09 362996]; 1094
Budapest, Balázs B. u. 30.) a Fõvárosi Bíróság 10. Fpk.
01-05-005535/9. számú végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja, a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ, a felszámolónál lévõ listában szereplõ
nyílászárókhoz használatos vasalatokat (zárak, kilincsek
stb.) és egyéb ingóságokat.
Irányár: 4 000 000 Ft + áfa (négymillió forint + áfa).
Bánatpénz: 400 000 Ft (négyszázezer 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 (átutalását) bizonyító banki igazolást, vagy pénztári bizonylatot.
A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz befizetése, legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig a
felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bankszámlára, vagy pénztárba.
A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.
A vagyontárgyak elõzetesen egyeztetett idõpontban
megtekinthetõk és megvizsgálhatók.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakért a felszámoló
kellékszavatosságot nem vállal, azt a pályázó megtekintett
és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos valamennyi költség a pályázót (vevõt) terheli.
A teljes vételár kiegyenlítése az egyes adásvételi szerzõdés létrejöttének és a birtokbalépésnek is elõfeltétele.
Pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és fizetési
mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjelenéstõl (2008. március 6.) számított 15. napon, délelõtt
10 óráig kérjük írásban, személyesen vagy postai úton benyújtani a felszámoló irodájában: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1.
A zárt borítékra kérjük ráírni: „Messing-Bau Kft. f. a.
Pályázat”.
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A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 15 munkanapon belül megtörténik.
A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat elõ. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az
ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését
megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.
Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszámolóbiztosnál, a 06 (92) 510-466, 06 (1) 202-2208-as telefonszámokon [telefax: 06 (92) 510-426].

A KELET-HOLDING Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Zrt. (Cg.: [01 10 044406]; 1024 Budapest, Retek
u. 10.) mint az ARCHITEK-TURA 2003 Kft. „f. a.”
(Cg.: [10 09 027213]; 3300 Eger, Egészségház u. 5.) felszámolója
nyilvános pályázatot
ír ki a társaság tulajdonában lévõ ingatlan megvételére.
A meghirdetett ingatlan irányára 120 000 000 Ft (egyszázhúszmillió forint) (áfa nélküli nettó irányár).
Pályázni a Tura 5679/5. hrsz. alatt felvett, „kivett telephely” megjelölésû, 10 hektár 1528 m2 területû ingatlan teljes egészére lehet. Az ingatlan együtt vásárolható meg az
ARCHITEKTON Mûemlékfelújító Rt. „f. a.” tulajdonában lévõ TURA THERM Kft. (Cg.: [13 09 088731]; 2194
Tura, Puskin tér 26.) 80%-os üzletrészével, melyre a jelen
pályázattal azonos helyen és idõben lehet ajánlatot tenni
külön pályázat formájában.
A pályázat benyújtásának
helye: CASH & LIMES Zrt. székhelye (1146 Budapest,
Cházár András u. 9., telefon 887-4950;
módja: írásban, magyar nyelven, 2 példányban az eredeti megjelölésével, név nélküli zárt borítékban, a borítékon
„TURA 2003” jelzéssel;
ideje:
2008. március 27. csütörtök 10–11 óra között.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõ napján,
2008. március 27-én 11 óra 30 perckor, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A pályázaton az vehet részt, aki a pályázati kiírást megkapta és a titoktartási nyilatkozatot aláírta. A részletes pályázati kiírás és információs anyag a CASH & LIMES Zrt.
székhelyén tekinthetõ meg a jelen hirdetmény közzétételét
követõen. A megvásárolni kívánt vagyon mûködtetésére
vonatkozó további írásos információk az ARCHITEK-TURA 2003 Kft. „f. a.”-tól szerezhetõk be, 20 000 Ft
+ áfa készpénzfizetés ellenében a jelen hirdetmény közzétételét követõen.
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Az érvényes ajánlattétel feltételei:
– a pályázó fõbb adatainak bemutatása,
– ajánlott tételes nettó vételár, összeg és fizetési feltételek egyértelmû meghatározása,
– vételárfedezet igazolása (banki fedezetigazolás, garancia, hitelígérvény vagy letéteményes ügyvéd által igazolt ügyvédi letét),
– a meghirdetett nettó irányár legalább 10 (tíz) százalékának megfelelõ bánatpénz befizetése vagy az ARCHITEK-TURA 2003 Kft. „f. a.” pénztárába készpénzben a
pályázat benyújtásának határidejéig, vagy banki átutalással a KELET-HOLDING ZRt. K & H Banknál vezetett
10403428-34211339-70070000 számú számlájára, mely
esetben a bánatpénz ezen számlán jóváírásra kell kerüljön
a pályázat bontási idõpontját megelõzõen,
– legalább 90 (kilencven) nap ajánlati kötöttség vállalása,
a részletes ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételek szerint.
További információk beszerezhetõk az ARCHITEKTURA 2003 Kft. „f. a.” felszámolójától: Buga Imre, tel.:
06 (52) 437-324, fax: 06 (52) 437-298.
A benyújtási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat kiértékeli a részletes ajánlattételi felhívásban meghatározottak szerint. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv készül, melyet bármely hitelezõ megtekinthet.
A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, azonos értékû pályázat esetén az ajánlattevõk
között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a
részvevõkkel a felszámoló ismerteti.
Az elõvásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról
nyilatkozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.

A CASH & LIMES Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 043611]; 1146 Budapest, Cházár A. u. 9.)
mint az ARCHITEKTON Mûemlékfelújító Rt. „f. a.”
(Cg.: [01 10 045339]; 1024 Budapest, Retek u. 10.) felszámolója
nyilvános pályázatot
ír ki a társaság tulajdonában lévõ üzletrész megvételére.
Pályázni a TURA THERM Hévízhasznosító Kft.-nek
(Cg.: [13 09 088731]; 2194 Tura, Puskin tér 26.) az ARCHITEKTON Mûemlékfelújító Rt. „f. a.” tulajdonában lévõ 80%-os tulajdoni hányadot megtestesítõ, 8 000 000 Ft
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névértékû üzletrésze egészére lehet. Az üzletrész együtt
vásárolható meg az ARCHITEK-TURA 2003 Kft. „f. a.”
tulajdonában lévõ, 5679/5. hrsz. alatt felvett „kivett
telephely” megjelölésû, 10 hektár 1528 m2 területû ingatlannal, melyre a jelen pályázattal azonos helyen és idõben
lehet ajánlatot tenni külön pályázat formájában.
A pályázat benyújtásának
helye: CASH & LIMES Zrt. székhelye (1146 Budapest,
Cházár András u. 9.; telefon: 887-4950);
módja: írásban, magyar nyelven, 2 példányban az eredeti megjelölésével, név nélküli zárt borítékban, a borítékon
„TURA” jelzéssel;
ideje:
2008. március 27. csütörtök 10–11 óra között.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõ napján,
2008. március 27-én 11 óra 15 perckor, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A pályázaton az vehet részt, aki a pályázati kiírást megkapta és a titoktartási nyilatkozatot aláírta. A részletes pályázati kiírás és információs anyag a CASH & LIMES Zrt.
székhelyén tekinthetõ meg a jelen hirdetmény közzétételét
követõen. A megvásárolni kívánt vagyon mûködtetésére
vonatkozó további írásos információk az ARCHITEKTON Mûemlékfelújító Rt. „f. a.”-tól szerezhetõk be,
20 000 Ft + áfa készpénzfizetés ellenében, a jelen hirdetmény közzétételét követõen.
Az érvényes ajánlattétel feltételei:
– a pályázó fõbb adatainak bemutatása,
– ajánlott tételes nettó vételár, áfaösszeg és fizetési feltételek egyértelmû meghatározása,
– vételárfedezet igazolása (banki fedezetigazolás, garancia, hitelígérvény vagy letéteményes ügyvéd által igazolt ügyvédi letét),
– a meghirdetett nettó irányár legalább 10 (tíz) százalékának megfelelõ bánatpénz befizetése vagy az ARCHITEKTON Mûemlékfelújító Rt. „f. a.” pénztárába készpénzben a pályázat benyújtásának határidejéig, vagy banki
átutalással az ARCHITEKTON Mûemlékfelújító Rt.
„f. a.” UniCredit Banknál vezetett 10918001-0000041577840004 számú számlájára, mely esetben a bánatpénz
ezen számlán jóváírásra kell kerüljön a pályázat bontási
idõpontját megelõzõen,
– legalább 90 (kilencven) nap ajánlati kötöttség vállalása,
a részletes ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételek szerint.
További információk beszerezhetõk az ARCHITEKTON Mûemlékfelújító Rt. „f. a.” felszámolójától:
Marjasné Endrédi Zsuzsanna, tel.: 06 (1) 887-4950, fax:
06 (1) 887-4951.
A benyújtási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat kiértékeli a részletes ajánlattételi felhívásban meghatározottak szerint. Az értékelés eredményé-
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rõl jegyzõkönyv készül, melyet bármely hitelezõ megtekinthet.
A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, azonos értékû pályázat esetén az ajánlattevõk
között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a
részvevõkkel a felszámoló ismerteti.
Az elõvásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról
nyilatkozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.

A KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 726061]; 1033 Budapest, Kórház u. 29. I. 3.) mint a
Beluga Stúdió’96 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
„f. a.” (cégjegyzékszáma: [09 09 002353]; 2094 Nagykovácsi, Tompa u. 3.) felszámolója, felszámolóbiztos:
Dankai Attiláné, meghirdeti, hogy
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– a vételár kiegyenlítésének módját, határidejét, igazolást az ajánlati biztosíték befizetésérõl,
– nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos
ajánlati kötöttséget vállal.
Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevõ esetében a
vételárba beszámításra kerül. Ezt az összeget a kiíró a pályázati felhívás visszavonása, az eljárás eredménytelenségének megállapítása, illetve – az ajánlatok elbírálását követõen – a nem nyertes ajánlattevõnek 15 munkanapon belül visszafizeti.
A felszámoló a pályázati ajánlatokat 15 napon belül értékeli, és az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti. A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy ezen jogosultságukat írásban jelezzék a felszámoló
felé a pályázati határidõ lejártáig.
A pályázati értesítéssel kapcsolatban további információ: Dankai Attiláné felszámolóbiztostól kérhetõ hétfõtõl
csütörtökig 10–15 óra között a 367-8697-es telefonszámon.

nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós osztatlan közös tulajdonú ingatlanát:
Sukoró, Donga u. 1045/1. ingatlan.
Területe: 2082 m2.
Ingatlan becsült értéke: 5 000 000 Ft + áfa.
Értékesítésbe vont ingatlani hányad: 1000/2082.
Ajánlati biztosíték: 500 000 Ft, mely összeget a felszámolónál személyesen lehet befizetni, vagy címére postai
úton eljuttatni.
Megtekintés a felszámolóval telefonon történt elõzetes
egyeztetés alapján lehetséges.
A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat a felszámoló
KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató (1035 Budapest,
Kórház u. 29. I. 3.) címére kell benyújtani – zárt, cégjelzés
nélküli borítékben „Beluga Stúdió Kft. f. a. vételi ajánlat”
megjelöléssel, két példányban.
A pályázati adatok benyújtásának határideje:
2008. március 21. déli 12 óra.
Az ajánlatok bontása a benyújtási határidõt követõ
10 napon belül közjegyzõ jelenlétében történik.
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattevõ azonosítási adatait (név, lakcím, cég
neve, képviselõje, székhelye, aláírási címpéldány, cégbejegyzés helye, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, elõtársaság esetén cégbejegyzési kérelem,
– a vételi ár megjelölését,

A CASH & LIMES Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 043611]; 1146 Budapest, Cházár A. u. 9.) a
BIOSTART Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „f. a.”
(Cg.: [19 09 500699]; 8300 Tapolca, Kossuth u. 19.) adósnak, a Veszprém Megyei Bíróság 6. Fpk. 19-06-000079.
számú végzésével kijelölt felszámolója, a többször módosított 1991. évi IL. törvény (csõdtörvény) hatályos rendelkezései alapján
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tulajdonában lévõ alábbi vagyontárgyakat:
Lesencetomaj 0177/2. hrsz.-ú major 3577/12949 tulajdoni hányad, 6 500 000 Ft
Lesencetomaj 0178/1. hrsz.-ú tároló 1/1 tulajdona,
4 500 000 Ft
Az irányárak az áfa összegét nem tartalmazzák.
Az ingatlanok elõzetesen egyeztetett idõpontban megtekinthetõk. Érdeklõdni Borsos Ferenc [telefonszám: 06
(30) 927-4666] képviselõnél lehet.
A pályázónak az ajánlott vételár 10%-ának megfelelõ
bánatpénzt kell befizetni a BIOSTART Kft. „f. a.”
10404041-00017403-00000005 számú számlájára.
A pályázati ajánlatokat kettõs, zárt borítékban, „BIOSTART Kft. f. a. pályázat” megjelöléssel kell személyesen
benyújtani, vagy tértivevénnyel feladni, a CASH & LIMES Zrt. veszprémi iroda (8200 Veszprém, Rákóczi u. 5.)
címére.
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Az ajánlatok beérkezésének határideje: jelen hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. március 6.) számított 15. nap 12 óra.
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattevõ nevét (cégnevét, lakcímét), székhelyét,
adószámát, bankszámlaszámát, a képviseletre jogosult
személy(ek) adatait, a cég ajánlattevõ esetén mellékelve
30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot és aláírási
címpéldányt,
– a megvásárolni kívánt vagyontárgyat az ajánlott áfa
nélküli vételár pontos megjelölésével,
– a megajánlott vételár fizetési feltételeit, határidejét,
– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ajánlatát a beérkezésre nyitva álló határidõ lejártától számított
40 napig fenntartja,
– a bánatpénz befizetését igazoló bizonylat másolatát,
– cégszerû aláírást és dátumot.
A fenti tartalmi vagy formai követelményeknek meg
nem felelõ ajánlat érvénytelen.
A felszámoló felhívja az elõvásárlási jogosultakat, hogy
elõvételi szándékukat – elõvételi jogosultságuk igazolása
mellett – a pályázat beadási határidejéig írásban nyújtsák be.
Az ajánlatok bontására a beérkezési határidõt követõ
5 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor, melyrõl
jegyzõkönyv készül. A benyújtási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli, melyrõl az
érdekelteket írásban értesíti. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén, az ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit – az ártárgyalás idõpontját megelõzõen – a részvevõkkel a felszámoló írásban ismerteti.
Ha egy tételre több, azonos értékû ajánlat érkezik, akkor
elõnyt élvez az a pályázó, aki több tétel együttes megvásárlására ad ajánlatot.
A felszámoló a jelen pályázati fordulót – megfelelõ
ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új
pályázatot írhat ki.

A HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft.
(Cg.: [02 09 060077]; 7624 Pécs, Hungária út 53/1.) mint a
,,Kapoly-Táp” Állateledel Gyártó és Forgalmazó Kft.
„f. a.” (Cg.: [14 09 305413]; 8671 Kapoly, Szõlõhegyi
u. 1.), Somogy Megyei Bíróság által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a felszámolás alá került szervezet alábbi ingatlanát.
Az ingatlan adatai:
8671 Kapoly, Szõlõhegyi út 1., 019. hrsz.
Megnevezése: telephely, üzem.
Területe: 44 087 m2.

2008/11. szám

Az ingatlan a dél-dunántúli régióban, Siófoktól, illetve
az M7-es autópályától 30–40 km-re helyezkedik el. Az ingatlan területén az 1950-es évektõl kezdõdõen gabonafelvásárlási tevékenység folyt. A jelenlegi kapacitás 15 000 t
fémsilókban és 10 000 t síktárolókban történõ gabona elhelyezésére alkalmas. Az 1990. évben megépült takarmánykeverõ és premixüzem jelenleg is üzemel és a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetõen megfelel a mai kor
követelményeinek is. Ennek az ingatlanrésznek a kapacitása 2000 t keveréktakarmány/hónap. A közelmúltban létesített Stella típusú gabonaszárító teljesítménye 10 t/óra.
A szociális helyiségek és az irodahelyiségek 2005. évben
lettek felújítva és komfortos körülményeket teremtenek a
dolgozóknak.
Az ingatlan 2008. december 31-ig bérbe van adva, így
birtokba venni csak 2009. január 1-jétõl lehet.
Irányár: 370 000 000 Ft + áfa.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– A kiírásra került ingatlanok nettó irányára 10%-ának
megfelelõ bánatpénz befizetése a „Kapoly-Táp” Állateledel Gyártó és Forgalmazó Kft. „f. a.”-nak a Raiffeisen
Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00101526-00100008
számú bankszámlájára.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.
A pályázati ajánlatokat kettõs, zárt borítékban „Kapoly-Táp Kft. f. a. vételi ajánlat” megjelöléssel, személyesen kell benyújtani a felszámoló, 7100 Szekszárd, Garay
tér 16. szám alatti területi irodájába.
A pályázatok benyújtásának idõszaka:
2008. március 21-én 9–13 óra között.
Az elõre megfizetett bánatpénz a nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra, míg a többi pályázónak a pályázatok értékelését követõ 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. A bánatpénz a pályázók javára nem kamatozik.
A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási szándékukat – jogosultságuk igazolása
mellett – a pályázatok beadási határidejéig, írásban adják le.
Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell a pályázó nevét, lakhelyét, székhelyét, a megajánlott nettó vételárat, a vállalt
fizetési feltételeket, a vételár fedezetének igazolását.
A pályázatok bontására a benyújtási határidõt követõ
nyolc napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. Az
ajánlatokat a felszámoló a bontást követõ nyolc napon belül elbírálja, döntésérõl írásban értesíti a pályázókat.
A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága
és a fizetési feltételek alapján bírálja el.
A felszámoló fenntartja jogát, hogy a megfelelõ, azonos
értékû ajánlatot tevõk között (amennyiben azok az ajánlott
vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal térnek el) ártárgyalást tartson.

2008/11. szám
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A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot
– megfelelõ ajánlatok hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja.
Az ingatlanért kellékszavatosságot nem vállalunk, beszámítást nem fogadunk el.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad Hirth
Károly felszámolóbiztos, a 06 (20) 941-7034-es telefonszámon.
Valamennyi részletes információn kívül, elõzetes
egyeztetést követõen 2008. március 13-án 9–12 óra között
biztosítják az ingatlan megtekintését is.

A BIS Csõdgondnok és Tanácsadó zRt. (Cg.:
[01 10 043489]; 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C) mint
a Patak Kreatív Stúdió Betéti Társaság „v. a.” (Cg.:
[01 06 765817]; 1044 Budapest, Fóti út 4.) kijelölt vagyonrendezõje
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címpéldányát másolatban, az ajánlati ár egyértelmû meghatározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidõt
követõ 30. nap.
A vagyonrendezõ értesíti az elõvásárlási joggal rendelkezõket, hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázat keretében gyakorolhatják.
A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik a fenti benyújtási határidõt követõ 5 napon belül. A pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl a bontást követõ idõponttól számított 5 napon belül értesítést kapnak. A
jelen pályázati felhívás a vagyonrendezõ számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A vagyonrendezõ fenntartja a jogot arra, hogy a 10%-on
belüli árat ajánlók között ártárgyalást tartson, illetve
– megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytennek nyilvánítsa a pályázatot.
Az adásvételi szerzõdésnek a pályázat nyertesével történõ megkötésének végsõ határideje: 2008. április 24.

nyilvános pályázat
útján értékesíti a GÉM KLUB Kft. (Cg.: [01 09 885127)
társaságban meglévõ 720 E Ft névértékû 24%-os szavazati
arányt biztosító vagyoni betétjét névértéken, 720 000 Ft
áron. Az üzletrész ellenértékeként a vagyonrendezõ beszámítást nem fogad el.
Az értékesítésre kerülõ vagyonról tájékoztatást ad:
Kardinál Tiborné, egyeztetés a 202-5580-as telefonszámon.
A pályázaton történõ részvétel feltétele a meghirdetett
ár 10%-ának megfelelõ bánatpénz befizetése a pályázat
benyújtásának határnapjáig a vagyonrendezõ BIS zRt.
11600006-00000000-25146336 számú számlájára, vagy a
bánatpénz vagyonrendezõ pénztárába történõ befizetése.
A bánatpénz foglalóként funkcionál, sikertelen pályázat
esetén 10 napon belül kamatmentesen visszafizetésre
kerül.
A pályázatokat tértivevényes levéllel a vagyonrendezõ
címére – BIS zRt. 1276 Budapest, Postafiók: 27 – kérjük
megküldeni, vagy személyesen, az 1123 Budapest, Ráth
György u. 1/C fszt. 3. szám alatti irodájába beadni munkanapokon 10 órától 14 óráig. A borítékra írják rá: „Patak Bt.
vagyonrendezés alatt Pályázat”.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2008. március 25. 12. óra.
A borítékon, amely a pályázatot tartalmazza, más felirat
nem lehet, ha beküldése postán történik, akkor a pályázati
borítékot egy másik borítékban kell elhelyezni.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, címét, gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási

A BIS Csõdgondnok és Tanácsadó zRt. (Cg.:
[01 10 043489]; 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C) mint
a ,,H. Sz. Invest Építõipari és Kereskedelmi Kft. „f. a.”
(Cg.: [01 09 698255]; 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky
út 20.) adós felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós 18 000 000 Ft összegû, peresítés
elõtti követelését.
Az értékesítésre kerülõ követelésrõl tájékoztatást ad:
Kardinál Tiborné felszámolóbiztos, a 202-5580-as telefonszámon.
A pályázaton történõ részvétel feltétele az egymillió-nyolcszázezer forint összegû bánatpénz befizetése a
pályázat benyújtásának határnapjáig a felszámoló BIS zRt.
ERSTE Bank Nyrt.-nél vezetett 11600006-0000000025146336 számú számlájára.
A bánatpénz foglalóként funkcionál, sikertelen pályázat
esetén 10 napon belül kamatmentesen visszafizetésre
kerül.
A pályázatokat tértivevényes levéllel a felszámoló címére – BIS zRt. 1276 Budapest, Postafiók: 27 – kérjük
megküldeni, vagy személyesen, az 1123 Budapest, Ráth
György u. 1/C fszt. 3. szám alatti irodájába beadni munkanapokon 10 órától 14 óráig. A borítékra írják rá: „H. Sz. Invest Kft. Pályázat”.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2008. március 25. 12 óra.
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A borítékon, amely a pályázatot tartalmazza, más felirat
nem lehet. Ha beküldése postán történik, akkor a pályázati
borítékot egy másik borítékban kell elhelyezni.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, címét, gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát másolatban, a bruttó ajánlati ár egyértelmû
meghatározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi
idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidõt követõ 30. nap.
A felszámoló értesíti az elõvásárlási joggal rendelkezõket, hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázat keretében gyakorolhatják.
A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik a fenti benyújtási határidõt követõ 10 napon belül. A
pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl a bontást követõ idõponttól számított 10 napon belül értesítést kapnak.
A pályázati kiírás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló fenntartja a jogot arra,
hogy a 10%-on belüli árat ajánlók között ártárgyalást tartson, illetve – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvánítsa a pályázatot.
Az adásvételi szerzõdésnek a pályázat nyertesével történõ megkötésének végsõ határideje: 2008. április 24.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ ZRt. (Cg.:
[01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent István krt. 1.) mint a
szentesi TERMÁL Kertészeti és Mezõgazdasági Szövetkezet „f. a.” (cégjegyzékszám: [06 02 000051]; 6600
Szentes, Tiszavirág u. 23.), a Csongrád Megyei Bíróság 3.
Fpk. 06-00-000235/15. számú végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
keretében értékesíti az adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képezõ alábbi vagyonrészesedést.
Értékesítésre kerül az adós cég FLÓRACOOP Virág és
Dísznövénykereskedelmi, Szervezési és Szolgáltató Egyesülésben (1112 Budapest, Budaörsi út 1092/6. hrsz.) lévõ
4,97%-ot kitevõ vagyoni részesedése.
Irányár: 10 000 000 Ft (tízmillió forint).
A vagyoni részesedés megvásárlásánál az egyesülés
tagjainak elõvásárlási joguk van.
A pályázatokat „Szentesi Termál KMG Szövetkezet
f. a. vételi ajánlata” megjelöléssel, zárt borítékban, személyesen, vagy ajánlott küldeményként, postai úton kell
benyújtani a felszámoló irodájában (6000 Kecskemét,
Árpád krt. 4.).
A beadás, illetve beérkezés határideje:
2008. március 21. (péntek) 12 óra.
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Az ajánlatnak tartalmazni kell a pályázó nevét, székhelyét, a hatályos cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát, az ajánlott vételárat, a vállalt fizetési
feltételeket, nyilatkozat a 60 napos ajánlati kötöttségre.
A pályázónak az irányár 10%-ának megfelelõ bánatpénzt be kell fizetnie a felszámoló pénztárába vagy átutalni az 52000049-12401879 számú számlára.
A bánatpénz befizetését igazoló bizonylatot a pályázathoz csatolni kell.
A bánatpénz vétel esetén beszámításra, eredménytelen
pályázat esetén az eredményhirdetéstõl számított 5 napon
belül visszafizetésre kerül.
A felszámoló a bánatpénz után kamatot nem fizet.
Az ajánlatokat a benyújtási határidõt követõ 5 munkanapon belül közjegyzõ bontja fel.
A beérkezett ajánlatok elbírálására, az esetleges ártárgyalásra, a döntés kihirdetésére 30 napon belül kerül sor a
felszámoló székhelyén.
A felszámoló a pályázat eredményérõl az összes pályázót értesíti.
A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot érvénytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön,
– amennyiben a megajánlott vételárak közötti eltérés
10% alatt van, versenytárgyalást tartson.
Az elfogadott ajánlat esetén a vevõvel az adásvételi
szerzõdés az eredményhirdetéstõl számított 30 napon belül kerül megkötésre.
A felszámoló beszámítást nem fogad el.
E pályázat kiírására a felszámolási eljárásokra vonatkozó többször módosított 1991. évi IL. törvény alapján kerül sor.
A felszámoló – a többször módosított 1991. évi IL. törvény alapján – felhívja az érdekelteket elõvásárlási joguk
gyakorlására, hogy a jog érvényesítésére irányuló szándékukat, a pályázat benyújtásának határidejéig írásban be
kell jelenteni.
Az értékesítésrõl felvilágosítást ad dr. Molnár István a
06 (30) 938-3162-es és a 06 (76) 502-135-ös telefonszámon.

A STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft. (Cg.:
[01 09 724084]; 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.) mint a
TK-VIZ Kft. „f. a.” (Cg.: [13 09 086522]; 2747 Törtel,
Szent István tér 2.) kijelölt felszámolója (képviseli:
Kovács Péter felszámolóbiztos) a folyamatban lévõ felszámolás keretében
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja az adós ismertté vált alábbi vagyontárgyát:
Tárgyi eszközök, gépek, berendezések
Pályázati irányár: 2 615 000 + áfa.
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A pályázaton való részvétel feltételei:
– Meghatározott összegû bánatpénz megfizetése a
TK-VIZ Kft. „f. a.” OTP Bank NyRt.-nél vezetett
11742025-20063834 számú bankszámlájára, vagy a felszámoló székhelyén (STANDARD Kft. 1137 Budapest,
Pozsonyi út 32.), amelynek nagysága 300 000 Ft.
– A bánatpénz a vételárba beszámításba kerül, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül a pályázó részére
visszautalásra kerül.
– A vételárba történõ beszámítást a törvény kizárja.
– Az értékesítésre kerülõ vagyonelemek után kellékszavatosságot és garanciát nem vállalunk.
– A felszámoló a vagyonelemeket kizárólag egyben értékesíti.
– A pályázatot legkésõbb (az ajánlott vételár és fizetési
mód megjelölésével) jelen hirdetmény Cégközlönyben
való közzétételétõl (2008. március 6.) számított 15. napon
12 óráig személyesen kell leadni a STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft. 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. szám alatt lévõ címére.
– Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a borítékon kérjük feltüntetni: „TK-VIZ Kft. f. a. pályázat”.
– Az ajánlatnak tartalmaznia kell jogi személynél és
gazdasági társaságnál a pályázó nevét, székhelyét, 30 napnál nem régebbi hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselõ aláírási címpéldányát, a megajánlott
bruttó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár fedezetének igazolását.
Magánszemélynél az ajánlatnak tartalmaznia kell nevét,
címét, személyi adatokat, azonosításra alkalmas további
adatokat, a megajánlott bruttó vételárat, a vállalt fizetési
feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár fedezetének igazolását.
– Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz
megfizetését.
– A pályázatok bontásáról közjegyzõ jelenlétében a pályázati leadási határidõ lejárta után 15 napon belül kerül sor.
– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 10 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.
– Az elõvásárlási jog gyakorlására jogosultak a jogosultságukat – a jogosultság igazolásával együtt – az ajánlat
benyújtásának idõpontjáig jelenthetik be a felszámolónak.
A felszámoló a pályázatot (megfelelõ pályázat hiányában) eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot hirdethet ki.
A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értesítési
versenytárgyalást tart, amennyiben a megajánlott vételárak közötti eltérés 10%-on belül van. Ennek helyérõl, idejérõl, szabályairól írásban értesíti az ajánlattevõket.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A felszámoló a hatályos 1991. évi XLIX. törvény alapján felhívja az esetleges érdekelteket elõvásárlási joguk
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gyakorlására és kéri, hogy a jog gyakorlására irányuló
szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban
jelentsék be.
Bõvebb tájékoztatás kérhetõ Gyuricza Tibortól munkanapokon 8–12 óra között a 329-4940-es telefonszámon.
A meghirdetett tárgyi eszközök dokumentációja a felszámoló irodájában, elõzetes idõpont-egyeztetés után megtekinthetõ.

A
CSABAHOLDING
Kft.
(cégjegyzékszám:
[01 09 683720]; levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Teleki
u. 6.; felszámolóbiztos: Antal Ildikó) mint a Ramo Pékség Kft. „f. a.” (cégjegyzékszám: [06 09 009281]; 6600
Szentes, Nagy F. u. 1.) kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló adós gazdálkodó szervezet alábbi vagyontárgyait:
– Pékipari gépek, üzletberendezés lista szerint.
Irányár: 2 500 000 Ft.
Az irányárak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak a 06 (66)
454-411-es telefonszámon (ügyintézõ: Antal Ildikó) történt, elõzetes egyeztetést követõen megtekinthetõek.
A részletes pályázati feltételeket tartalmazó ismertetõ a
felszámoló szervezet, 5600 Békéscsaba, Teleki u. 6. sz.
alatti irodájában 10 000 Ft (áfával) összegben átvehetõ, illetve megtekinthetõ.
A pályázati részvétel feltétele a megpályázni kívánt vagyontárgy irányára 10%-ának megfelelõ bánatpénznek a
társaság K & H Banknál vezetett 10402836-28302229 számú bankszámlájára a Ramo Pékség Kft. „f. a.” nevének
megjelölésével történõ befizetése, illetve az errõl szóló
igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása. A bánatpénz
a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén 8 banki napon belül kamatmentesen visszafizetésre kerül. A pályázati ismertetõ a felszámoló szervezet fenti címén munkanapokon 10 és 14 óra között vehetõ át.
A pályázatokat írásban – feladó nélküli, zárt borítékban
– a CSABAHOLDING Kft., Békéscsaba, Teleki u. 6. sz.
alatti címére kérjük leadni. A pályázati borítékra rá kell
írni a Ramo Pékség Kft. „f. a.” pályázat feliratot.
A pályázatok benyújtásának határideje: a Cégközlönyben való megjelenés (2008. március 6.) idõpontját követõ
15. nap délelõtt 11 óra.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, címét, gazdálkodó szervezet esetén hatályos cégkivonatot, a
cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, az
ajánlati ár egyértelmû meghatározását, a fizetés módját, az
ajánlat érvényességi idejét, mely nem lehet kevesebb, mint
a benyújtási határidõt követõ 60. nap.
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A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik. A pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl a pályázatok bontásától számított 10 napon belül értesítést
kapnak.
A jogosultak elõvásárlási jogukat a Cstv.-ben meghatározott módon gyakorolhatják.
A felszámoló fenntartja a jogát, hogy a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a felszámolónak a
többször módosított 1991. évi IL. tv. vonatkozó rendelkezései alapján megfelelõ, azonos értékû ajánlatok esetén
nyilvános ártárgyalást kell tartania.
Az értékesítés során beszámításra nincs lehetõség.
A felszámolási eljárásra az 1997. évi XXVII. törvénnyel
módosított 1991. évi IL. tv. rendelkezései az irányadók.

Az Invest Almanach Kft. (cégjegyzékszáma: [01 09561904]; székhely: 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B
II. 17.) mint a „HORN ÉS FIA” Fuvarozó Bt. „f. a.”
(cégjegyzékszáma: [09 06 009730]; székhely: 4033 Debrecen, Kard u. 7.) a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 3. Fpk.
09-06-000967/5. számú végzésében kijelölt felszámolója
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A pályázatnak az ajánlaton túl tartalmaznia kell a pályázó
nevét, címét, adószámát, bankszámlaszámát, 30 napnál nem
régebbi cégkivonatának és aláírási címpéldányának eredeti
példányát, a bánatpénz befizetését igazoló banki bizonylatát, vagy átvételi elismervényt. Magánszemély pályázó esetén szükséges még személyi igazolvány másolat és a pályázat két tanúval történt hitelesítése.
A pályázatban egyértelmûen meg kell határozni mind a
nettó, mind pedig a bruttó vételárat. Meg kell jelölni a pályázatban a fizetés határidejét és az esetleges biztosítékokat.
A pályázati ajánlatban 60 napos ajánlattételi kötöttséget
kell vállalni. Az ajánlati árat készpénzben vagy banki átutalással kell megfizetni, beszámításra vonatkozó ajánlatokat nem fogadunk el.
A pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent eladási kötelezettséget. A felszámoló megfelelõ ajánlat hiányában dönthet úgy, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítja.
Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános pályázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.

nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tulajdonában meglévõ AVIA típusú, 3 tonnás tehergépjármûvet. A tehergépjármû Debrecenben található, és az
üzemképtelenség okán a nyertes ajánlattevõnek kell gondoskodnia az elszállításról.
Irányár: 150 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: a megajánlott bruttó vételár 10%-a.
A részletes információ az Invest Almanach Kft. (1024
Budapest, Lövõház u. 16/B II. 17.) irodájában, vagy
dr. Zudor Mónika felszámolóbiztostól [tel.: 336-0321,
vagy 06 (20) 454-3564] kérhetõ, munkanapokon 8–16 óra
között.
A pályázóknak a bánatpénzt készpénzben az Invest
Almanach Kft. (1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II. 17.)
irodája pénztárában letétbe kell helyeznie, vagy a Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett 10200483-36113842
számú bankszámlaszámra kell teljesíteni, „HORN ÉS FIA
pályázat” megjegyzéssel, a befizetésnek meg kell érkeznie
a pályázat beadási határidejéig. A kiíró ezzel az összeggel
a bánatpénz szabályai szerint rendelkezik.
A pályázatot 2 példányban, zárt borítékban „HORN ÉS
FIA” felirattal kell benyújtani az Invest Almanach Kft. irodájába (1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II. 17.) postai
úton, vagy személyesen.
A pályázat beadása legkésõbb a Cégközlönyben való
megjelenést (2008. március 6.) követõ 15. napon 12 óráig.
Bontás: a beadástól számított 10 napon belül.
A pályázók a bontástól számított 10 napon belül értesítést kapnak az eredményrõl.

Az Invest Almanach Kft. (cégjegyzékszáma: [01 09561904]; székhely: 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B
II. 17.) mint az AMP COMPUTERS Számítástechnikai
Oktató és Szolgáltató Bt. „f. a.” (cégjegyzékszáma:
[01 06 610826]; székhely: 1067 Budapest, Teréz krt. 21.
fszt. 7.) a Fõvárosi Bíróság 27. Fpk. 01-05-006013/6. számú végzésében kijelölt felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tulajdonában meglévõ 4 darab reklámhordozó utánfutót.
Irányár: 50 000 Ft + áfa darabonként.
Bánatpénz: a megajánlott bruttó vételár 10%-a.
Az utánfutókra együtt és külön-külön is nyújtható be
pályázat.
A részletes információ az Invest Almanach Kft. (1024
Budapest, Lövõház u. 16/B II. 17.) irodájában, vagy
dr. Zudor Mónika felszámolóbiztostól [tel.: 336-0321,
vagy 06 (20) 454-3564] kérhetõ, munkanapokon 8–16 óra
között.
A pályázóknak a bánatpénzt készpénzben az Invest
Almanach Kft. (1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II. 17.)
irodája pénztárában letétbe kell helyeznie, vagy a Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett 10200483-36113842
számú bankszámlaszámra kell teljesíteni, „AMP COMPUTERS pályázat” megjegyzéssel, a befizetésnek meg kell
érkeznie a pályázat beadási határidejéig. A kiíró ezzel az
összeggel a bánatpénz szabályai szerint rendelkezik.
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A pályázatot 2 példányban, zárt borítékban „AMP
COMPUTERS” felirattal kell benyújtani, az Invest Almanach Kft. irodájába (1024 Budapest, Lövõház u. 16/B
II. 17.) postai úton, vagy személyesen.
A pályázat beadása legkésõbb a Cégközlönyben való
megjelenést (2008. március 6.) követõ 15. napon 12 óráig.
Bontás: a beadástól számított 10 napon belül.
A pályázók a bontástól számított 10 napon belül értesítést kapnak az eredményrõl.
A pályázatnak az ajánlaton túl tartalmaznia kell a pályázó
nevét, címét, adószámát, bankszámlaszámát, 30 napnál nem
régebbi cégkivonatának és aláírási címpéldányának eredeti
példányát, a bánatpénz befizetését igazoló banki bizonylatát, vagy átvételi elismervényt. Magánszemély pályázó esetén szükséges még személyiigazolvány-másolat és a pályázat két tanúval történt hitelesítése.
A pályázatban egyértelmûen meg kell határozni mind a
nettó, mind pedig a bruttó vételárat. Meg kell jelölni a pályázatban a fizetés határidejét és az esetleges biztosítékokat.
A pályázati ajánlatban 60 napos ajánlattételi kötöttséget
kell vállalni. Az ajánlati árat készpénzben vagy banki átutalással kell megfizetni, beszámításra vonatkozó ajánlatokat nem fogadunk el.
A pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent eladási kötelezettséget. A felszámoló megfelelõ ajánlat hiányában dönthet úgy, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítja.
Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános pályázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.

A CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt.
(cégjegyzékszám: [01 10 045271]; 1082 Budapest, Baross
u. 114–116.) mint az OROS-CIROK Rehabilitációs Kft.
„f. a.” (cégjegyzékszám: [04 09 004399]; 5940 Tótkomlós, Makói u. 2.; felszámolóbiztos: Pálfiné Titl Anett)
felszámolója
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Kirendeltségénél vezetett 52000049-11019442 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 vagyontárgy nevesítését, az ajánlott áfamentes vételárat, a bánatpénz befizetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.
A részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati
tájékoztató térítésmentesen átvehetõ a felszámoló titkárságán.
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.
A pályázatok elbírálása során azonos feltételek esetén
elõnyben részesítjük azon pályázót, aki vállalja az azonnali
készpénzfizetést.
Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban
„OROS-CIROK PÁLYÁZAT” jeligével a felszámolóbiztos, 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. szám alatti titkárságán
kell benyújtani, melynek határideje:
2008. március 21. péntek 12 óra.
A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
Az esetleges ártárgyalásra, a döntés kihirdetésére 2008.
április 1-jén 11 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 a következõ telefonszámon: Pálfiné Titl Anett, tel.: 06 (76) 486-606.

nyilvános pályázat
útján értékesíti:
Mátraterenye, belterület hrsz. 357. kivett ipartelep megnevezésû ingatlant (1/1 tulajdoni hányad, 1 ha 0692 m2 kivett ipartelep, Mátraterenye, Páva tér 1.).
Irányár: 15 000 000 Ft.
A pályázat lebonyolítására a 2000. évi CXXXVII. törvénnyel módosított 1991. évi XLIX. tv. (csõdtörvény) elõírásai az irányadók.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megvásárolni kívánt vagyontárgy nettó irányára
5%-ának megfelelõ mértékû bánatpénz letétbe helyezése
az adós cég Lakiteleki Takarékszövetkezet Kecskeméti

A REÁL-HOLDING Kft. (Cg.: [01 09 738760]; 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15.) mint az El-Szer 2000
Kft. „f. a.” (Cg.: [03 09 107723]; 6090 Kunszentmiklós,
Rákóczi u. 59.) felszámolója
pályázat
útján nyilvános értékesítésre hirdeti meg az El-Szer 2000
Kft. „f. a.” tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyakat:
– 1 db OPEL Astra G 1.6 típusú, világosszürke, 2000
júliusban üzembe helyezett személygépkocsit. Irányár:
1 200 000 Ft,
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– 1 db OPEL Astra Caravan 1.6 típusú, fehér, benzin-gáz üzemû, 1993 júniusban üzembe helyezett személygépkocsit. Irányár: 450 000 Ft,
– 1 db OPEL Astra Caravan 1.6 típusú, fehér, benzin-gáz üzemû, 1995-ben üzembe helyezett személygépkocsit. Irányár: 550 000 Ft.
A pályázatot postai úton, zárt borítékban „El-Szer
2000 Kft. f. a.” jelzéssel a REÁL-HOLDING Kft., 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15. szám alatti címre kell
megküldeni.
A pályázat postára adásának határideje:
2008. március 21.
A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik, a postára adás határidejétõl számított 8 napon belül.
A megjelölt idõpontig beérkezõ pályázatokat a felszámoló értékeli, ez alapján dönt a pályázat nyertesérõl, illetve több megfelelõ, azonos értékû pályázat esetén az 1991.
évi IL. tv. 49/A. § (4) bekezdése alapján ártárgyalást tart.
A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy
megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatokat eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat érvényességi feltételei:
– ajánlati ár egyértelmû meghatározása,
– az ajánlati ár 6%-ának megfelelõ bánatpénz átutalása
az El-szer Kft. „f. a.” 10300002-25907320-00003285 számú számlájára, és ennek hitelt érdemlõ bizonyítása,
– ajánlati kötöttség – 45 nap – vállalása,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az 1991. évi
IL. tv. 49/A. § (4) bekezdése alapján nyilvános ártárgyaláson részt kíván-e venni.
Társaságok esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat
csatolása is szükséges, mely feltétele a pályázat érvényességének.
A meghirdetett vagyontárgyak elõzetes idõpont-egyeztetést követõen megtekinthetõk.
A sikertelen pályázók a bánatpénzt az eredményhirdetéstõl számított 8 napon belül visszakapják, melyre a felszámoló kamatot nem fizet.
Nyilvános eredményhirdetésre 2008. március 28-án
11 óra 30 perckor, a REÁL-HOLDING Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11–15. szám alatti irodahelységében
kerül sor.
A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy a törvényben biztosított elõvásárlási jogukat a nyilvános eredményhirdetésen gyakorolhatják úgy, hogy a ki-
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alakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról.
Bõvebb felvilágosítás és részletes tájékoztatás: Fórián
Csaba felszámolóbiztosnál a 06 (1) 237-0030-as telefonszámon.

Bélyegzõk és számlatömbök
érvénytelenítése
Az SWR Hungária Kft. alábbi, kerettel ellátott, sorszám
nélküli bélyegzõje elveszett. A bélyegzõ használata 2008.
február 26-ától érvénytelen.
A bélyegzõ szövege:
SWR HUNGÁRIA KFT.
9022 Gyõr, Árpád u. 75.
A.sz.: 12918155-2-08
K&H Bank
10403356-33520658

A K–GUARD 99 Kft. alábbi szövegû bélyegzõje, valamint sorszámozott számlatömbjei 2008. január 25-én elvesztek. Mind a bélyegzõ, mind a számlatömbök használata ettõl az idõponttól érvénytelen.
A bélyegzõ szövege:

K*GAURD ’99 KFT.
2700. Cegléd, Só u. 1/a.
BBRT:10103812-41139900-00000007
Adószám: 11952970-2-13
A számlatömbök sorszáma:
H 573850–H 573900 teljesen kitöltött számlatömb,
K 207750–K 207800: 207768 sorszámig költött számlatömb, 207769–207800-ig üres számlák,
AM7S-C 258401–258450 teljesen üres, kitöltetlen
számlatömb.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
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 Közlöny Lap- és Könyvkiadó
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.
Az 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

86 400 Ft + áfa
156 000 Ft + áfa
192 000 Ft + áfa
312 000 Ft + áfa
408 000 Ft + áfa
708 000 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 Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., faxszámon a 266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Az Ellenõrzési Figyelõ az ellenõrzési és felügyeleti szakma egyedüli olyan, negyedévente megjelenõ
szakfolyóirata, amely a teljes szakterületet áttekinti. A lap a gazdálkodás területén dolgozó valamennyi
szakember számára hasznos információkat tartalmaz, ezen túlmenõen az önkormányzatok és a közigazgatási hivatalok szakmai, felügyeleti munkájával kapcsolatos cikkei révén ezen területek szakemberei
számára is segítséget jelenthet a napi munkában. A lap szerkesztésében részt vesz a KEHI, az APEH, az
ÁSZ, az ÁPV Rt., az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium, az ORFK és a VPOP is.
Az Ellenõrzési Figyelõ az ellenõrzési munka tapasztalatairól szóló esettanulmányok, az ellenõrzési és felügyeleti munka egy-egy területére vonatkozó összefoglaló értékelések, korszerû ellenõrzési módszertanok
ismertetésével, nemzetközi kitekintéssel bõvíti az ellenõrzés és a felügyeletek területén dolgozó emberek
és az ellenõrzöttek ismereteit is. Igen nagy érdeklõdést keltenek a fontos és aktuális témákról tartott „Kerekasztal-beszélgetések” rovat és az ellenõrzési rendszer EU-csatlakozással összefüggõ átalakításáról szóló
cikkek. A lap rendszeresen tájékoztat a Magyar Pénzügyi-Gazdasági Ellenõrök Közhasznú Egyesület
szakmai közéleti eseményeirõl.
Az Ellenõrzési Figyelõ szakmai fórumként kínálkozik arra, hogy a minisztériumok, az ellenõrzési szervezetek és felügyeletek belsõ és külsõ szakmai kommunikációját segítse, munkatársainak szakmai ismereteit
gyarapítsa, szakismeretét növelje.
2008. évi éves elõfizetési díja: 4284 Ft áfával, fél évre 2142 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
Elõfizetésben megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem az

Ellenõrzési Figyelõ
címû lapot ........ példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:
A megrendelõ (cég) neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Címe (város/község, irányítószám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utca, házszám:

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

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma:

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

2008. évi elõfizetési díj egy évre:

4284 Ft áfával.

fél évre:

2142 Ft áfával.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
………….....………………

cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó gondozásában 2004. január 1-jétõl jelenik
meg a Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

Elõfizetési díja 2008. fél évre: 64 260 Ft, negyedévre: 32 130 Ft.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275,
e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu). Elõfizetésben megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ
címû lapot ................. példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:
A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................
Címe (város/község, irányítószám): .........................................................................
Utca, házszám: ........................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................
Elõfizetési díj

fél évre
negyedévre

64 260 Ft
32 130 Ft

Csekket kérek a befizetéshez
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
Keltezés: ………………………………………
……………………………………………………

cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.
Éves elõfizetési díja 2008. évre: 26 460 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu). Elõfizetésben megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA
címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................
2008. évi elõfizetési díj egy évre: 26 460 Ft áfával.
fél évre: 13 230 Ft áfával.
Csekket kérek a befizetéshez.
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: .......................................................
......................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A Miniszterelnöki Hivatal és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közös szerkesztésében havonta
megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE
az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (törvények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szaktárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támogatások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves
pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartalmaz.
2008. évi éves elõfizetés díja: 6552 Ft áfával; féléves elõfizetés: 3276 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu). Elõfizetésben megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................
2008. évi elõfizetési díj egy évre: 6552 Ft áfával.
fél évre: 3276 Ft áfával.
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………
……………………………………………
cégszerû aláírás

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 Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla utca 6. Telefon: 266-9290, www.mhk.hu.
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