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I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek
Személyi rész

Áthelyezések
A legfõbb ügyész áthelyezte

SZEMÉLYÜGYI HÍREK
A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei
Kinevezések
A legfõbb ügyész kinevezte
Gulyásné dr. Birinyi Ildikót a Hajdú-Bihar Megyei Fõügyészségre osztályvezetõ ügyésznek,
dr. Fejes Zoltánné mb. fõvárosi fõügyészségi csoportvezetõ ügyészt szolgálati helyén csoportvezetõ ügyésznek;
dr. Jagusztin Tamás budaörsi,
dr. Kajtár Éva Adél szentesi városi ügyészségi titkárt,
dr. Maraffai Tamás pestvidéki nyomozó ügyészségi
titkárt,
dr. Szabó Orsolya budaörsi,
dr. Wiedemann János ráckevei városi ügyészségi titkárt
szolgálati helyükön ügyésznek;
dr. Erdõs Anita Zsuzsanna, dr. Rákosfalvi Rita Bettina
kaposvári nyomozó ügyészségi nyomozókat szolgálati helyükön titkárnak.

Áthelyezések, kinevezések

dr. Futó Sándor békéscsabai városi ügyészségi ügyészt
a Békés Megyei Fõügyészségre fõügyészségi ügyészi
munkakörbe.
A Bács-Kiskun megyei fõügyész áthelyezte
dr. Kádár Ernõ kiskunfélegyházi városi ügyészségi titkárt a Kecskeméti Városi Ügyészségre.
A Jász-Nagykun-Szolnok megyei fõügyész áthelyezte
dr. Szûcs Dóra Georgina mezõtúri városi ügyészségi
titkárt a Szolnoki Nyomozó Ügyészséghez.

Megbízás
A legfõbb ügyész megbízta
Szabóné dr. Nemes Mária dombóvári városi ügyészségi
ügyészt szolgálati helyén a vezetõ ügyészi munkakör ellátásával.

Szolgálativiszony-megszûnések
Szolgálati viszonya megszûnt
dr. Paral Lászlóné címzetes fõügyészségi ügyész, orosházi városi vezetõ ügyésznek 2008. február 16. napjával,
dr. Prechlik Lajos központi nyomozó fõügyészségi
ügyésznek 2008. január 15. napjával.

A legfõbb ügyész áthelyezte
dr. Rózsa Zsolt budakörnyéki ügyészségi csoportvezetõ
ügyész, mb. Pest megyei fõügyészségi osztályvezetõ
ügyészt a Pest Megyei Fõügyészséghez, egyidejûleg kinevezte osztályvezetõ ügyésznek,
dr. Fürcht Pál Zsolt fõvárosi fõügyészségi ügyész, mb.
budapesti nyomozó ügyészségi vezetõhelyettes ügyészt a
Budapesti Nyomozó Ügyészséghez, egyidejûleg kinevezte vezetõhelyettes ügyésznek,
dr. Pojnár Petra budakörnyéki ügyészségi titkárt a
Budaörsi Városi Ügyészséghez, egyidejûleg kinevezte
ügyésznek.

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK
A Magyar Államkincstár Központja
pályázatot hirdet
mûszaki fenntartási, fejlesztési munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû mûszaki felsõoktatásban szerzett (lehetõleg gépész) szakképzettség,
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– B kategóriás vezetõi engedély,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (Word,
Excel),
– épületek üzemeltetésében szerzett tapasztalat,
– nagy munkabírás, szorgalom,
– jó kommunikációs készség.
Ellátandó munkaköri feladatok:
A Kincstár kezelésében lévõ ingatlanok, épületgépészeti berendezések (gázkazánok, légtechnikai berendezések,
egyéb hûtõ-fûtõ berendezések, felvonók, épületfelügyeleti
rendszerek stb.) üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása.
Munkavégzés helye:
Központ: 1054 Budapest, Hold u. 4.
A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok másolatait,
– esetleg referenciamegjelölést.
Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján történik.
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– költségvetési tervezéssel, gazdálkodással kapcsolatos jogszabályok naprakész ismerete, alkalmazása,
– magas szintû felhasználói számítógépes ismeretek.
Elõnyt jelent:
– minisztériumnál vagy egyéb központi költségvetési
szervnél szerzett szakirányú gyakorlat,
– ECDL-vizsga.
Ellátandó munkaköri feladatok:
– a fejezetek és intézményeik elõirányzat-nyilvántartásához és kincstári gazdálkodásához fûzõdõ feladatok ellátása, elemzõ anyagok összeállítása,
– a hálózaton mûködõ rendszerek üzemeltetése,
– adatállományok átvétele, átadása, rendszerezése, belsõ nyilvántartások, táblázatok szerkesztése.
A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok másolatát,
– esetleg referenciamegjelölést, ajánlólevelet,
– 1 db fényképet.
Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján történik

A pályázati anyagokat
A pályázati anyagokat
2008. március 31-éig
2008. március 31-éig
kérjük „Mûszaki fenntartási, fejlesztési feladatkör” jeligére az alábbi postacímekre megküldeni: Központ: 1054 Budapest, Hold u. 4., Humánpolitikai fõosztály.
Felvilágosítást ad: Parrag Dénes, tel.: 327-3424.
A pályázati kiírásnak megfelelõ pályázókat a munkáltató által kijelölt bizottság hallgatja meg. Az álláshely a
pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A Magyar Államkincstár Központja
pályázatot hirdet
Fejezeti fõosztályának
fejezeti referensi munkaköreinek betöltésére
Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet, magyar állampolgárság,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõfokú képzettség, vagy egyéb egyetemi, fõiskolai végzettség
és felsõfokú költségvetési, pénzügyi szakképesítés,

a Magyar Államkincstár Humánpolitikai fõosztályára kérjük megküldeni „Fejezeti referens” jeligére. Postacím:
Magyar Államkincstár 1909 Budapest.
A pályázati kiírásnak megfelelõ pályázókat a munkáltató által kijelölt bizottság hallgatja meg. A pályázatok elbírálására 2008. április 15-éig kerül sor, az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatos részletes információkat
Várfalvi Istvánné fõosztályvezetõ [tel.: 06 (1) 327-3519]
nyújt.

A Magyar Államkincstár Központja
pályázatot hirdet
építész lebonyolító/projektfelelõs munkakör
betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
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– egyetemi vagy fõiskolai szintû mûszaki felsõoktatásban szerzett szakképzettség (építész- vagy építõmérnök),
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (Word,
Excel), költségvetés-készítõ programok kezelése,
– érvényes mûszaki ellenõri jogosultság,
– személygépkocsi-vezetõi gyakorlat, mobilitás,
– határozott, dinamikus személyiség.
Elõnyt jelent:
– közbeszerzési eljárásokban szerzett tapasztalat,
– közigazgatási szakvizsga megléte.
Ellátandó munkaköri feladatok:
Építési, beruházási és karbantartási feladatok önálló bonyolítása (mûszaki elõkészítés, közbeszerzési eljárás keretében a szakági kiírások elkészítése és a beérkezett ajánlatok kiértékelése, közremûködés a szerzõdéskötésben, terveztetés, helyszíni mûszaki felügyelet és átvétel, pénzügyi
követés) a megyeszékhelyeken fekvõ ingatlanállományunkra kiterjedõen.
Munkavégzés helye:
Központ: 1054 Budapest, Hold u. 4.
A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok másolatait,
– esetleg referenciamegjelölést.
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 31-éig
kérjük „Építész lebonyolító/projektfelelõs” jeligére az
alábbi postacímekre megküldeni: Központ: 1054 Budapest, Hold u. 4., Humánpolitikai fõosztály.
Felvilágosítást ad: Szittay Zsuzsa, tel.: 327-3489.
A pályázati kiírásnak megfelelõ pályázókat a munkáltató által kijelölt bizottság hallgatja meg.
Az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal
betölthetõ.
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A Magyar Államkincstár
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága
pályázatot hirdet
családtámogatási számfejtõ munkakörök betöltésére
Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– középiskolai végzettség és egészségügyi, közgazdasági szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az
OKJ szerint: társadalombiztosítási, pénzügyi, végrehajtóbehajtói, munkaügyi, személyügyi, informatikai, számítástechnikai szakképesítés,
– számítógépes felhasználói ismeret.
Elõnyt jelent:
– családtámogatási kifizetõhelyi szakmai tapasztalat.
Ellátandó munkaköri feladatok:
– A családtámogatási ellátások megállapítására, módosítására benyújtott igények (anyasági támogatás, családi
pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás) elbírálása a családok támogatásáról szóló 1998. évi
LXXXIV. törvényben és a végrehajtására kiadott 223/1998.
(XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.
– A megállapított ellátások számfejtésre elõkészítése.
A munkavégzés helye:
2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 16.
A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok másolatát,
– esetleg referenciamegjelölést, ajánlólevelet,
– 1 db fényképet.
Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján történik.
A pályázati anyagot
2008. március 31-ig
kérjük megküldeni a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság Koordinációs osztály
1519 Budapest, Pf. 272 postacímre. A borítékon kérjük
feltüntetni a megpályázott munkakör megnevezését.
A pályázati kiírásnak megfelelt és a beküldött pályázati
anyag alapján kiválasztott pályázókat a munkáltató által
kijelölt bizottság hallgatja meg. A pályázatok elbírálására
a benyújtásra elõírt határidõt követõ 15 napon belül kerül
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sor. Az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal
betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb információt ad
dr. Gyarmati Franciska koordinációs osztályvezetõ, tel.:
371-9023.
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A pályázati kiírásnak megfelelt és a beküldött pályázati
anyag alapján kiválasztott pályázókat a munkáltató által
kijelölt bizottság hallgatja meg. A pályázatok elbírálására
a benyújtásra elõírt határidõt követõ 15 napon belül kerül
sor. Az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal
betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb információt ad
dr. Gyarmati Franciska koordinációs osztályvezetõ, tel.:
371-9023.

A Magyar Államkincstár
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága
pályázatot hirdet
bérszámfejtési ügyintézõ munkakörök betöltésére
Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet
– magyar állampolgárság,
– középiskolai végzettség és társadalombiztosítási ügyintézõi szakképesítés.
Elõnyt jelent:
– bér- és tb-ügyintézõi gyakorlat,
– számítógépes felhasználói ismeret.
Ellátandó munkaköri feladatok:
– bérszámfejtési feladatok,
– társadalombiztosítási kifizetõhelyi feladatok,
– családtámogatási kifizetõhelyi feladatok.
Munkavégzés helye:
Budapest XI., Bartók Béla út 120–122.
A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok másolatát,
– esetleg referenciamegjelölést, ajánlólevelet,
– 1 db fényképet.
Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján történik.
A pályázati anyagot
2008. március 31-ig
kérjük megküldeni a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság Koordinációs osztály
1519 Budapest, Pf. 272 postacímre. A borítékon kérjük
feltüntetni a megpályázott munkakör megnevezését.

A Magyar Államkincstár
Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága
pályázatot hirdet
ügyiratkezelõ munkakörök betöltésére
Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet, magyar állampolgárság, cselekvõképesség,
– közgazdasági szakképzettség vagy más középiskolai
végzettség esetén iratkezelõ, ügyvitelszervezõ, könyvtáros asszisztens, számítástechnikai szakképesítés, ügyviteli, társadalombiztosítási, pénzügyi, munkaügyi, személyügyi, informatikai, számítástechnikai szakképesítés.
Elõnyt jelent:
– közigazgatási és ügyirat-kezelési területen szerzett
gyakorlat.
Ellátandó munkaköri feladatok:
– A jogszabályoknak, és a belsõ szabályzatok és utasításokban foglaltaknak megfelelõen az Igazgatóság ügyirat-kezelési feladatainak (iktatás, postázás, iratrendezés)
ellátása.
A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok másolatát,
– 1 db fényképet.
Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján történik.
A munkavégzés helye: Magyar Államkincstár Északmagyarországi Regionális Igazgatóság, Eger, Telekessy
út 2.
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A pályázati anyagokat
2008. március 31-ig
kérjük megküldeni a Magyar Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságra. Postacím: 3100
Salgótarján, Rákóczi út 36.
A pályázatok elbírálására 2008. április 11-ig kerül sor,
az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatos további információkról Baksa
Sándorné humánpolitikai ügyintézõ ad felvilágosítást,
telefon: 06 (32) 620-134.
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– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok fénymásolatát,
– esetleg referenciamegjelölést, ajánlólevelet,
– 1 db arcfényképet.
Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján történik.
A pályázati anyagokat
2008. március 28-ig
kérjük megküldeni a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóságra. Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 373.

A Magyar Államkincstár
Dél-alföldi Regionális Igazgatósága
pályázatot hirdet
ellenõrzési referens munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet, magyar állampolgárság, cselekvõképesség,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõfokú képzettség, vagy egyéb egyetemi, fõiskolai végzettség
és felsõfokú szakképesítés (mérlegképes könyvelõ, okleveles könyvvizsgáló, költségvetési ellenõr, okleveles
pénzügyi revizor, közigazgatási, gazdálkodási és ellenõrzési szakértõ,
– számítógépes felhasználói ismeretek.
Elõnyt jelent:
– költségvetési, szociális, oktatási intézményben, önkormányzatnál szerzett pénzügyi gazdálkodási, ellenõrzési gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– „B” kategóriás gépjármû-vezetõi engedély.
Ellátandó munkaköri feladatok:
– Az önkormányzatok állami támogatásának igénylésével összefüggõ feladatmutatók vizsgálata, felülvizsgálati eljárás lefolytatása, helyszíni ellenõrzés keretében a támogatási összegek jogosságának vizsgálata.
– A nem állami humán szolgáltatást végzõ intézményeknél az állami támogatás jogszerû igénylésének és felhasználásának helyszíni ellenõrzése.
A munkavégzés helye: Békéscsaba, Kecskemét.
A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,

A pályázatok elbírálására 2008. április 15-ig kerül sor.
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozó általános tájékoztatás:
Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a kinevezésre jogosult választja ki. A pályázatok értékelésére
a kinevezési jogkör gyakorlójának döntése alapján legalább háromtagú elõkészítõ bizottság hozható létre.
A döntésrõl a pályázókat legkésõbb 8 napon belül írásban
értesítjük.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
ad Herczeg Józsefné a (76) 416-871-es telefonszámon.

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
Mûszaki és Ellátási fõosztálya
pályázatot ír ki
pénzügyi elõadói munkakör betöltésére
Feladat:
– a fõosztály éves költségvetési tervének elõkészítésében való részvétel, valamint az elõzõ évi tényszámok
elemzése,
– a fõosztály pénzügyi elõirányzat felhasználásának folyamatos figyelemmel kísérése,
– a beérkezõ számlák és megrendelések nyomon követése, továbbítása a Pénzügyi fõosztály felé,
– a szakmailag igazolt számlák ügyviteli nyilvántartási
rendszerben történõ rögzítése, a KIR-rendszerben történõ
iktatása,
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– napi kapcsolattartás a szakmai ügyintézõkkel, információ biztosítása a szakfeladatokat érintõ elõirányzatok
felhasználásáról, a rendelkezésre álló szabad kiadási elõirányzatokról.
Pályázati feltételek:
– középfokú szakirányú végzettség,
– legalább 3 éves pénzügy területen szerzett gyakorlat,
– költségvetési gyakorlat 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 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság,
1357 Budapest, Pf. 2 címére kérjük benyújtani. A borítékon kérjük tüntesse fel: „Pályázat pénzügyi elõadói 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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Közremûködés az épített- és a természeti környezet védelmében, a közrend, a közbiztonság védelmében, az önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra vonatkozó
jogszabályok végrehajtásának ellenõrzésében. A fenti törvényben meghatározott egyéb feladatok.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– a 9/1995. (III. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet
I/13. pontja szerinti középiskolai végzettség: rendészeti,
vagy rendõr szakközépiskolai végzettség; középiskolai
végzettség és rendõri szakképesítés; középiskolai végzettség és közterület-felügyelõi vizsga.
Az alkalmazás további feltétele: egészségügyi, fizikai
és pszichikai alkalmasság orvosi igazolása a 78/1999.
(XII. 29.) EüM–BM együttes rendeletében foglaltak
szerint.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közterület-felügyeletnél eltöltött jogviszony,
– „B” kategóriás gépjármû-vezetõi engedély,
– közigazgatási alapvizsga,
– számítógép felhasználói szintû ismerete.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való
megfelelést tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A kinevezés határozatlan idõre szól hat hónap próbaidõ
kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások megállapítása
a Ktv. és a 35/2001. (XI. 26.) ÖK rendelet alapján történik.

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet
(Budapest III., Ladik u. 2–6.)
pályázatot hirdet
közterület-felügyelõ munkakör betöltésére
Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló,
többször módosított 1992. évi XXIII. tv. (a továbbiakban:
Ktv.) 10. §-a alapján.
A feladatkör meghatározása:
A közterület-felügyeletrõl szóló 1999. évi LXIII. törvényben és az Intézmény alapító okiratában meghatározott
közterület-felügyelõi feladat- és hatáskörök ellátása.
A közterületek jogszerû használatának, a közterületen
folytatott, engedélyhez, illetve útkezelõi hozzájáruláshoz
kötött tevékenység szabályszerûségének ellenõrzése.
A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály
által tiltott tevékenység megelõzése, megakadályozása,
megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása.

A pályázatot a Hivatalos Értesítõben történõ közzétételétõl számított 10. napig lehet benyújtani Budapest
III. Ker. Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatal Munkaügyi irodán (1033 Budapest, Fõ tér 3. I. em. 26.). A borítékra kérjük ráírni: „Közterület-felügyelõi pályázat”.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ Lalák Ferenc igazgatóhelyettestõl a 453-2618-as telefonszámon.
A pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója
dönt a benyújtásra elõírt határidõt követõ 30 napon belül.
Az állás a pályázatok elbírálását követõen betölthetõ.
A pályázat eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást
kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
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A Gödöllõi Körzeti Földhivatal
(Gödöllõ, Ady Endre sétány 60.)
pályázatot hirdet
ingatlan-nyilvántartási ügyintézõ munkakör
betöltésére
Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
többször módosított 1992. évi XXIII. tv. a továbbiakban:
Ktv.) 10. §-a alapján.
Feladatkör meghatározása:
– Az ingatlan-nyilvántartási beadványok (kérelemre,
hivatalból indult eljárások) alapján a változások folyamatos átvezetése a munkarészeken a vonatkozó jogszabályok
és felügyeleti intézkedések alapján.
– Az ingatlan-nyilvántartás munkarészeirõl adatszolgáltatás.
– A földtörvény, a szövetkezeti törvény, az átmeneti
törvény, az átalakulási és önkormányzati, továbbá az állami vagyonkezeléssel kapcsolatos ingatlan-nyilvántartást
érintõ feladatok ellátása.
– A 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet szabályai, valamint a 3/2006. (FVÉ 6.) FVM utasítás alapján a részarány
földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének földhivatali végrehajtása. A 10. § szerint soronkívüli ingatlan-nyilvántartási bejegyzés.
Munkavégzés helye: Gödöllõ, Ady Endre sétány 60.
Pályázati feltételek:
– Magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet.
– Képesítési követelmény: egyetemi szintû jogász, fõiskolai szintû ingatlan-nyilvántartási szervezõ szakképzettség.
– OKJ szerinti számítástechnikai szakképesítés megléte, vagy legalább felhasználói szintû ismeret, gyakorlat,
jártasság.
– Egészségügyi alkalmasság.
A kiválasztásnál – azonos feltételek megléte esetén –
elõnyt jelent:
– A közigazgatási alapvizsgával, illetve közigazgatási
(vagy ezzel egyenértékû) szakvizsgával való rendelkezés.
– Bármely földhivatalnál ingatlan-nyilvántartási ügyintézõi munkakörben szerzett szakmai gyakorlat igazolása.
Illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és a
Földhivatal belsõ szabályzatai alapján történik.
A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
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– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõ személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek.
A kinevezés – hat hónap próbaidõ kikötésével – határozatlan idõre szól. A munkakör a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat benyújtásának határideje: a Magyar Közlöny
Hivatalos Értesítõjében történõ megjelenéstõl számított
15. nap.
A pályázatot zárt borítékban a Gödöllõi Körzeti Földhivatal vezetõjéhez – „Pályázat ingatlan-nyilvántartási ügyintézõ állásra” megjelöléssel kell benyújtani. Cím: 2100
Gödöllõ, Ady Endre sétány 60. Tel.: (28) 514-315/103-as
mellék.
Az elbírálás módja: a pályázati határidõ lejártát követõ
15 napon belül, a pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója egy háromtagú elõkészítõ bizottság véleményének
figyelembevételével bírálja el. Az elbírálást követõ 8 napon belül a pályázatok egyidejû visszaküldésével minden
pályázó írásbeli értesítést kap.

Fót Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki
jegyzõi munkakör betöltésére
A munkakör betöltésére a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján
kerül sor.
A kinevezés teljes munkaidõben, határozatlan idõre
szól, hat hónap próbaidõ kikötésével.
A kinevezés és az illetmény megállapítása a Ktv. szerint
történik.
A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
Az önkormányzat szolgálati lakást biztosítani nem tud.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzserszakképesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.
Elõnyt jelent:
– több év jegyzõi munkakörben eltöltött gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
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– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát (az
eredeti példányokat a pályázó a személyes kapcsolatfelvételkor köteles bemutatni),
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a szakmai gyakorlat hivatalos igazolását,
– a pályázónak a munkakör betöltésével kapcsolatos
szakmai, vezetési elképzeléseit,
– hozzájáruló nyilatkozatot a pályázati anyagba való
betekintéshez (a polgármesteri hivatal szakszervezeti
alapszervezete részére).
A pályázatokat Fót Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalához kell benyújtani „Jegyzõi pályázat” megjelöléssel (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.).
A pályázatok beérkezési határideje:
2008. április 30.
A beérkezett pályázatokat az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság bontja fel, a pályázók meghallgatása
után véleményezi, és a polgármester terjeszti a képviselõ-testület elé.
A pályázatok elbírálásának határideje: a beérkezési határidõ lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ Bartos Sándor alpolgármestertõl a (27) 535-365-ös
telefonszámon.

Deszk Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot hirdet
adóügyi-igazgatási munkakör betöltésére
Ellátandó feladatok: adóügyi feladatokban való közremûködés, és fõként az iktatási és az üzletek mûködésével
kapcsolatos feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– középfokú végzettség a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglaltak figyelembevételével.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ
kikötésével.
Elõnyt jelent: közigazgatási gyakorlat.
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Az illetmény megállapítása és az egyéb juttatások a
köztisztviselõk jogállásáról szóló, módosított 1992. évi
XXIII. tv. elõírásai szerint történik.
A pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenést követõ 10 napon belül.
A pályázat elbírálási határideje: a benyújtási határidõ
lejártát követõen Deszk község jegyzõje – a polgármester
egyetértésével – dönt.
A munkakör betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázatot Deszk község jegyzõje részére kell benyújtani postai úton az alábbi címre: 6772 Deszk, Tempfli
tér 7. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat”.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet a (62)
571-580-as telefonszámon.

Ászár község jegyzõje
pályázatot hirdet
szociális, valamint személyiadatés lakcímnyilvántartás-ügyintézõi állás betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– középiskolai végzettség.
A pályázó legyen empatikus, rendelkezzen számítástechnikai felhasználói ismeretekkel (Word, Excel), valamint ászári intézményben dolgozók, helyismerettel rendelkezõk elõnyben részesülnek.
Illetmény és egyéb juttatások a Ktv. szerint.
A pályázathoz szakmai önéletrajzot és az iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatát, valamint erkölcsi bizonyítványt kell csatolni.
A kinevezés – 6 hónap próbaidõ kikötésével – határozatlan idõre szól.
A pályázatot Ászár község jegyzõjéhez 2881 Ászár,
Kossuth Lajos utca 16. címre kell benyújtani a Hivatalos
Értesítõben történt megjelenést követõ 15 napon belül.
A pályázatot a pályázati határidõt követõ 10 napon belül
elbíráljuk.
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Szada község jegyzõje
pályázatot hirdet
Szada Község Polgármesteri Hivatalában
igazgatási elõadó munkakör betöltésére
Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2111 Szada, Dózsa
György út 88.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Felber Lászlóné nyújt a (28) 503-065/17-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak Szada Község Polgármesteri Hivatal címére történõ megküldésével (2111 Szada,
Dózsa György út 88.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 233/2008,
valamint a munkakör megnevezését: igazgatási elõadó,
vagy
– elektronikus úton Felber Lászlóné részére a felber@
szada.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. március 28.

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: kereskedelmi igazgatás, szociális ügyek, jegyzõi hatáskörbe
tartozó gyámhatósági ügyek, szabálysértési ügyek.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség, emelt szintû szakképesítés,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– fõiskolai, államigazgatási fõiskolai végzettség,
– közigazgatási területen szerzett szakmai gyakorlat
– legalább 1–3 év szakmai tapasztalat,
– B kategóriás jogosítvány,
– közigazgatási szakvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– részletes szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettségrõl szóló okmányok másolata.
A pályázat benyújtásának feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség.
A munkakör betöltésének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2008. április 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. március 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Hivatalos Értesítõ – 2008. március 17–21.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.szada.hu honlapon szerezhet.

Vásárosnamény Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
gazdálkodási ügyintézõi álláshely betöltésére
A pályázat sikeres elbírálása esetén Vásárosnamény
Város Képviselõ-testületének Polgármesteri Hivatalánál a
közszolgálati jogviszony, illetve a pénzügyi és gazdálkodási iroda gazdálkodási ügyintézõi munkaköre ellátása
– 6 hónapig tartó próbaidõ kikötésével, teljes munkaidõben való foglalkoztatással – határozatlan idõre szól.
Ellátandó feladat: az önkormányzat és költségvetési
szervei költségvetési gazdálkodási feladatainak ellátása,
az abban való részvétel, illetve az önkormányzati lakások
és nem lakás céljára szolgáló épületek bérletével kapcsolatos feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– képesítési követelmény: a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II. 2. pontjának az I. besorolási
osztályára elõírtak szerint,
– önkormányzati költségvetési gazdálkodás területén
eltöltött legalább 2 év gyakorlati idõ,
– egészségügyi alkalmasság.
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A kiválasztásnál – azonos feltételek megléte esetén –
elõnyt jelent:
– az elõírt képesítési követelmények közül a közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség megléte, illetve felsõfokú végzettség mellett pénzügyi, számviteli felsõfokú szakképzettség megléte,
– közigazgatási alapvizsgával, illetve közigazgatási
(vagy ezzel egyenértékû) szakvizsgával való rendelkezés,
– az önkormányzati költségvetési gazdálkodás, pénzügyi igazgatás, ingatlangazdálkodás területén eltöltött nagyobb gyakorlati idõ, illetve a szakterületen szerzett nagyobb gyakorlat, szakmai tapasztalat,
– OKJ szerinti számítástechnikai szakképesítés megléte, vagy legalább felhasználói szintû ilyen ismeret, gyakorlat, jártasság.
A pályázathoz mellékelni kell a pályázó
– szakmai tevékenységét is bemutató, fényképpel ellátott részletes önéletrajzát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát,
– a pályázati feltételek és a bírálatnál elõnyt jelentõ
egyéb feltételek meglétét bizonyító okiratokat (vagy azok
hitelesített másolatát),
– a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének
vállalására vonatkozó nyilatkozatát, valamint
– adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.
Az álláshely betölthetõ: az eredményes elbírálást követõ naptól.
Az illetmény és az egyéb juttatás megállapítására a hatályos Ktv. és a közszolgálatról szóló önkormányzati rendelet, valamint a helyi közszolgálati szabályzat az irányadó.
Egyéb rendelkezések: köztisztviselõvé csak az nevezhetõ ki, aki – az egyéb feltételek teljesülése esetén – a kinevezés elõtt foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton vesz
részt, s annak eredményeképpen alkalmasnak minõsül.
A kinevezésre kerülõ köztisztviselõ vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett, így a kinevezés feltétele a vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó kötelezettség teljesítésének
vállalása.
A pályázat benyújtása: a pályázatot kizárólag ajánlott
postai küldeményként lehet benyújtani a jegyzõhöz címezve (4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1.) a pályázati
kiírásnak a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történt közzétételét követõ 15 napon belül. A borítékon fel
kell tüntetni: „Gazdálkodási ügyintézõi álláshely pályázata”.
A pályázat elbírálása: a jegyzõ által történõ elbírálásra a
benyújtásra elõírt határidõt követõ utolsó napot követõ
10 napon belül sor kerül, és annak eredményérõl a pályázat
kiírója további 5 napon belül minden pályázót írásban tájékoztat.
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A pályázat kiírója fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázati eljárásra egyebekben a Ktv. szabályai az
irányadóak.
További információ kérhetõ – a pályázat benyújtására
megállapított határidõig – a jegyzõtõl a (45) 470-049-es telefonszámon vagy a jegyzo@vasarosnameny.hu címen.

Magy Község Önkormányzata
pályázatot hirdet
a megüresedõ jegyzõi álláshelyre
Képesítési elõírások:
– állam- és jogtudományi egyetemen szerzett doktori
képesítés, vagy
– államigazgatási fõiskolán szerzett igazgatásszervezõi
képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga megléte nem feltétel, ez alól a képviselõ-testület a pályázót 1 évre mentesítheti,
– kétéves közigazgatási gyakorlat.
A pályázathoz mellékelni kell:
– erkölcsi bizonyítványt,
– a település igazgatásával, a képviselõ-testület mûködésével kapcsolatos elképzeléseit, az általa irányított hivatal mûködési feltételeire vonatkozó terveit.
További információk:
Az álláshely a pályázat eredményes elbírálását követõ
hónap 1. napjától betölthetõ.
Szolgálati lakás nem biztosított.
Bérezés a hatályos Ktv. szerint.
A pályázat benyújtása, elbírálása:
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. március 3.) számított 30. nap.
A pályázat elbírálása: a benyújtási határidõt követõ
30 napon belül.
A pályázat benyújtása: ajánlott küldeményként Magy
Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 4556
Magy, Hõsök tere 4. A borítékra kérjük ráírni: „Jegyzõi
pályázat”.
További információ Czirják István polgármestertõl kérhetõ személyesen vagy a (42) 246-505-ös telefonszámon.
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Tápióság Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
aljegyzõi állás betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– állam- és jogtudományi egyetemi doktori képesítés
vagy igazgatásszervezõi képesítés vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság (OKV) elnöksége által adott
mentesítés,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratokat, vagy azok hiteles másolatát,
– szakmai önéletrajzot,
– nyilatkozatot a pályázat nyilvános, illetve zárt ülésen
történõ tárgyalhatóságához.
A képviselõ-testület a közigazgatási gyakorlati idõt
csökkentheti vagy elengedheti és a szakvizsga alól felmentést adhat, ha a pályázó azt a kinevezéstõl számított egy
éven belül megszerzi.
Az aljegyzõ feladata: amivel a jegyzõ megbízza, és a
jegyzõ helyettesítése gyes idejére.
A kinevezésrõl a képviselõ-testület – a jegyzõ javaslatára – a pályázat benyújtására elõírt határidõt követõen
rendes ülésen dönt.
A kinevezés 3 hónap próbaidõ kikötésével, határozatlan
idõre szól, az álláshely az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
Az illetmény megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján történik.
A nyertes pályázó kérésére önkormányzati bérlakást tudunk biztosítani.
A pályázat benyújtása személyesen vagy postai úton:
a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl (2008. március 3.) számított 30 napon belül. Cím: Tápióság Község
Önkormányzata, 2253 Tápióság, Bicskei u. 3. A pályázatot tartalmazó zárt borítékra kérjük ráírni: „Aljegyzõi pályázat”.
Érdeklõdni személyesen vagy telefonon a jegyzõnél lehet, tel.: 06 (29) 465-575, 06 (29) 465-667.
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Zalakomár Község Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
jegyzõi álláshely betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi, vagy állam- és jogtudományi képesítés,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell:
– önéletrajzot,
– képzettséget és szakvizsgát igazoló okirat másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
Zalakomár Község Képviselõ-testületének a jegyzõi állás betöltésére kiírt pályázatban a feltüntetett pályázati
feltételek mellett benyújthatja pályázatát az is, aki okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel rendelkezik.
Illetmény és egyéb juttatások a Ktv. és önkormányzati
rendelet szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl (2008. március 3.) számított
30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtására megadott határidõt követõ elsõ képviselõ-testületi
ülés.
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A kinevezés teljes munkaidõben, határozatlan idõre szól.
A pályázatot zárt borítékban, Zalakomár község polgármesterének címezve, a Polgármesteri Hivatal címére
(8751 Zalakomár, Tavasz u. 13., Varga Miklós polgármester) kell benyújtani „Pályázat jegyzõi állásra” felirattal ellátva.

Az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete
pályázatot hirdet
az ÁNTSZ Budapest X–XVII. Kerületi Intézete
kerületi tiszti fõorvosi feladatkörének ellátására
köztisztviselõi kinevezéssel és a Ktv. 31. § (10) bekezdése
szerint 6 évre szóló határozott idejû vezetõi megbízással az
alábbiak szerint:
Feladat: az ÁNTSZ Budapest X–XVII. Kerületi Intézete kerületi tiszti fõorvosi teendõinek ellátása az egészség-
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ügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi
XI. törvényben, valamint a 362/2006. (XII. 28.) Korm.
rendeletben foglaltaknak megfelelõen.
Illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szabályai szerint.
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 történt megjelenéstõl (2008. március 17.) számított 15. nap.
Elbírálás: a Ktv. 10. §-ában foglaltak szerint.
Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.
A pályázatokat dr. Csaba Károly mb. regionális tiszti fõorvosnak címezve az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézetébe (1138 Budapest, Váci út 174. ) kérjük
megküldeni.

Balatonfûzfõ Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére
A munkakör a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 36. § (1) bekezdése és a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. § (1) bekezdése
és a 10. §-a alapján tölthetõ be.
Ellátandó feladat: a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 36. § (2)–(3) bekezdésében foglalt
feladatok.
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Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy OKV elnöksége által a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján mentesség,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat.
A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben szereplõ általános alkalmazási feltételeknek (magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, cselekvõképesség, összeférhetetlenség
hiánya), és azokat igazolnia kell.
A jegyzõ az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételre köteles.
Elõnyt jelent:
– körzetközponti településen szerzett jegyzõi vagy önkormányzati igazgatási vezetõi gyakorlat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret,
– legalább ötéves közigazgatási gyakorlat,
– a település és térségének ismerete.
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
– pályázati kérelmet,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– vezetõi programot,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállaló nyilatkozatot.
Bérezés: illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. rendelkezései szerint történik.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl (2008. március 17.) számított
15. nap.
A pályázat elbírálója: Balatonfûzfõ Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ elsõ képviselõ-testületi ülés. Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A kinevezés határozatlan idõre szól, hathavi próbaidõ
kikötésével.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot
személyesen vagy postai úton, zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani a következõ címre: Balatonfûzfõ város
polgármestere, 8184 Balatonfûzfõ, Nike krt. 1. A borítékon fel kell tüntetni: „Jegyzõi pályázat”.
A pályázati benyújtás egyben hozzájárulás-megadásnak
minõsül az arra jogosultnak a teljes pályázati anyagba történõ betekintésre.
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A képviselõ-testület fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
Az állás betöltésével kapcsolatos, a vezetõi program elkészítéséhez szükséges információkért keresse Balatonfûzfõ város polgármesterét a 06 (88) 596-920-as telefonszámon.
A pályázat eredményérõl a pályázók írásos értesítést
kapnak.
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A pályázat benyújtásának határideje, helye: a pályázat
Belügyi Közlönyben történõ megjelenését (2008. március 17.) követõ 15. nap, Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete részére címezve (2011
Budakalász, Petõfi tér 1.), zárt borítékban. A borítékra kérjük ráírni: „Jegyzõi pályázat”.
A pályázatot a képviselõ-testület a pályázat benyújtására elõírt határidõt követõ ülésén bírálja el.
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatosan információ kérhetõ Parlagi
Endre polgármestertõl, tel.: 06 (26) 342-391, 06 (70)
456-6957.

Budakalász Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére
Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori, vagy okleveles közigazgatási menedzseri képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos
fokozat alapján adott mentesítés,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, eddigi munkaköreinek, tevékenységének leírását,
– iskolai végzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok hitelesített másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetési
elképzeléseket,
– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget, illetve
hogy hozzájárul-e a pályázatának nyílt ülésen történõ tárgyalásához.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelentenek:
– két évnél hosszabb közigazgatási gyakorlat,
– települési önkormányzatnál szerzett közigazgatási
gyakorlat,
– idegennyelv-tudás,
– személygépkocsi-vezetõi engedély.
A kinevezés – 6 hónapos próbaidõ kikötésével – határozatlan idõre szól.
Illetmény és juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján.

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot hirdet
gazdálkodási-pénzügyi munkakör ellátására
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának cibakházi irodájába
Az ellátandó feladatok: könyvelõi, kontírozói feladatok, vagyongazdálkodással összefüggõ feladatok, nyilvántartások vezetése.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– legalább középiskolai végzettség és közgazdasági
szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ
szerint: pénzügyi-számviteli szakképesítés, gazdasági
elemzõ és szakstatisztikus ügyintézõ, banki ügyintézõ
szakképesítés.
Elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga,
– költségvetési szervnél szerzett legalább egyéves
pénzügyi, számviteli gyakorlat,
– mérlegképes könyvelõ képesítés,
– helyismeret.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevõk megismerhessék.
A munkakör elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
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A munkakört betöltõ vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.
A kinevezés határozatlan idõre szól 6 hónapos próbaidõ
kikötésével.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. szabályai alapján történik.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. március 17.) számított 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 30 napon belül.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázatot „Pályázat gazdálkodási-pénzügyi munkakörre” jeligével ellátott, zárt borítékban kell benyújtani:
Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje,
5462 Cibakháza, Szabadság tér 5. Tel.: (56) 477-001.
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– iskolai végzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevõk megismerhessék.
A munkakör elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A munkakört betöltõ vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.
A kinevezés határozatlan idõre szól 6 hónapos próbaidõ
kikötésével.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. szabályai alapján történik.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. március 17.) számított 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 30 napon belül.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázatot „Pályázat gazdálkodási munkakörre” jeligével ellátott, zárt borítékban kell benyújtani: Cibakháza
Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje, 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5. Tel.: (56) 477-001.

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot hirdet
gazdálkodási munkakör ellátására
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának cibakházi irodájába
Az ellátandó feladatok: fõkönyvi rendszer üzemeltetése
(belsõ ellenõri feladatok, részt vesz az intézmények költségvetésében, az önkormányzati költségvetés összeállításában, a beszámoló összeállításában, a költségvetési elõirányzatok módosításában, számviteli rend kialakítása, és
a számlarend elkészítése).

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot hirdet
adóügyi munkakör ellátására
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának cibakházi irodájába

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú egyetemi vagy fõiskolai szintû pénzügyi,
számviteli végzettség,
– számítógépes felhasználói ismeret.

Az ellátandó feladatok: helyi adókkal kapcsolatos feladatok, nyilvántartások vezetése.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga,
– helyismeret,
– költségvetési szervnél szerzett legalább egyéves pénzügyi, számviteli gyakorlat,
– mérlegképes könyvelõ képesítés.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– legalább 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,
– számítógépes felhasználói ismeret.
Elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga,

2008/12. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

– költségvetési szervnél szerzett legalább egyéves pénzügyi, számviteli gyakorlat,
– mérlegképes könyvelõ képesítés.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevõk megismerhessék.
A munkakör 2008. április 15. napjától tölthetõ be.
A munkakört betöltõ vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.
A kinevezés határozatlan idõre szól 6 hónapos próbaidõ
kikötésével.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. szabályai alapján történik.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. március 17.) számított 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 30 napon belül.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázatot „Pályázat adóügyi munkakörre” jeligével
ellátott, zárt borítékban kell benyújtani: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje, 5462 Cibakháza,
Szabadság tér 5. Tel.: (56) 477-001.

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot hirdet
adóügyi munkakör ellátására
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának nagyrévi irodájába
Az ellátandó feladatok: helyi adókkal kapcsolatos feladatok, nyilvántartások vezetése.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– legalább 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,
– számítógépes felhasználói ismeret.
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Elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga,
– költségvetési szervnél szerzett legalább egyéves pénzügyi, számviteli gyakorlat,
– mérlegképes könyvelõ képesítés.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevõk megismerhessék.
A munkakör napi 6 órás részmunkaidõs foglalkoztatással tölthetõ be, elbírálást követõen azonnal.
A munkakört betöltõ vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.
A kinevezés határozatlan idõre szól 6 hónapos próbaidõ
kikötésével.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. szabályai alapján történik.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. március 17.) számított 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 30 napon belül.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázatot „Pályázat adóügyi munkakörre” jeligével
ellátott, zárt borítékban kell benyújtani: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje, 5462 Cibakháza,
Szabadság tér 5. Tel.: (56) 477-001.

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot hirdet
mûszaki munkakör ellátására
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának nagyrévi irodájába
Az ellátandó feladatok: mûszaki ügyekkel, beruházással, településfejlesztéssel, közbeszerzéssel, pályázatokkal
kapcsolatos feladatok.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû mûszaki felsõoktatásban szerzett szakképzettség, középiskolai szakképzettség
és OKJ szerint mûszaki szakmacsoportban szerzett szak-
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képzettség, építõipari szakképzettség, mûszaki technikusi
szakképesítés,
– számítógépes felhasználói ismeret.
Elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga, szakvizsga,
– költségvetési szervnél szerzett legalább egyéves gyakorlat,
– helyismeret.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevõk megismerhessék.
A munkakör elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A munkakört betöltõ vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.
A kinevezés határozatlan idõre szól 6 hónapos próbaidõ
kikötésével.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. szabályai alapján történik.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. március 17.) számított 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 30 napon belül.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázatot „Pályázat adóügyi munkakörre” jeligével
ellátott, zárt borítékban kell benyújtani: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje, 5462 Cibakháza,
Szabadság tér 5. Tel.: (56) 477-001.

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot hirdet
belügyi igazgatási munkakör ellátására
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának nagyrévi irodájába
Az ellátandó feladatok: belügyi igazgatással, szabálysértéssel kapcsolatos feladatok.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
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– jogász szakképzettség; fõiskolai szintû igazgatásszervezõ vagy rendvédelmi felsõoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és
középfokú számítástechnikai szakképesítés,
– számítógépes felhasználói ismeret.
Elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga, szakvizsga,
– költségvetési szervnél szerzett legalább egyéves gyakorlat,
– helyismeret.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevõk megismerhessék.
A munkakör elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A munkakört betöltõ vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.
A kinevezés határozatlan idõre szól 6 hónapos próbaidõ
kikötésével.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. szabályai alapján történik.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. március 17.) számított 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 30 napon belül.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázatot „Pályázat belügyi munkakörre” jeligével
ellátott, zárt borítékban kell benyújtani: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje, 5462 Cibakháza,
Szabadság tér 5. Tel.: (56) 477-001.

Gellénháza, Gombosszeg, Iborfia, Lickóvadamos,
Nagylengyel, Ormándlak és Petrikeresztúr
községek körjegyzõje
pályázatot hirdet
igazgatási ügyintézõi munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– szakirányú végzettség a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint,
– magyar állampolgárság,
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– büntetlen elõélet,
– kinevezés esetén a Ktv. 22/A. §-a alapján vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítése,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.
Ellátandó feladatok :
– jegyzõi hatáskörû gyámügyi ügyintézõi feladatok,
– anyakönyvi feladatok,
– hagyatéki ügyintézés,
– szabálysértési hatósági feladatok ellátása,
– önkormányzatiingatlan-ügyek és egyéb hatósági feladatok.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga,
– anyakönyvi szakvizsga.
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Gellénháza, Gombosszeg, Iborfia, Lickóvadamos,
Nagylengyel, Ormándlak és Petrikeresztúr
községek körjegyzõje
pályázatot hirdet
elsõfokú építésügyi-mûszaki ügyintézõi munkakör
betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ, üzemmérnöki) településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség,
vagy ezekkel egyenértékû elismert végzettség, közigazgatási alapvizsga [343/2006. (XI. 22.) Korm. rendelet 5., 6. §
és 4. számú melléklet],
– kinevezés esetén a Ktv. 22/A. §-a alapján vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítése,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.

A pályázathoz csatolni kell:
– a részletes fényképes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– nyilatkozatot arról, hogy az eljárásban részt vevõk
megismerhetik a pályázók anyagát.

Ellátandó feladatok:
– érdemi döntéshez teljes körû építéshatósági eljárás
lefolytatása,
– építésügyi nyilvántartások vezetése, jelentések készítése,
– építésügyi, mûszaki és településfejlesztési körbe tartozó önkormányzati feladatok ellátása.

A kinevezés – 3 hónap próbaidõ kikötésével – határozatlan idõre szól.

Elõnyt jelent
– építésügyi igazgatás területén szerzett közigazgatási
gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.

Besorolás, illetmény és egyéb juttatások megállapítása:
a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben meghatározottak szerint.
Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A pályázatokat a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. március 17:) számított 15 napon belül lehet
benyújtani a gellénházi körjegyzõségre (8981 Gellénháza,
Kossuth utca 2.).
A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõ
15 napon belül a körjegyzõ dönt.
A pályázattal kapcsolatosan további információ
dr. Szemes Róbert körjegyzõtõl kérhetõ a (92) 566-027-es
telefonszámon.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes fényképes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk
megismerhetik a pályázó anyagát.
A kinevezés 3 hónap próbaidõ kikötésével határozatlan
idõre szól.
Besorolás, illetmény és egyéb juttatások megállapítása
a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben meghatározottak szerint.
Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A pályázatokat a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. március 17.) számított 15 napon belül lehet
benyújtani a gellénházi körjegyzõségre (8981 Gellénháza,
Kossuth utca 2.).
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A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõ
15 napon belül a körjegyzõ dönt.
A pályázattal kapcsolatosan további információ
dr. Szemes Róbert körjegyzõtõl kérhetõ a (92) 566-027-es
telefonon.
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A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra elõírt
határidõt követõ 15 napon belül.
A munkakör betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.
A kinevezés határozatlan idõre szól, hat hónapos próbaidõ kikötésével.
A kiíró fenntartja a pályázatok eredménytelenné nyilvánítási jogát.
További információ kérhetõ Mészáros László jegyzõtõl
az (57) 522-170//104-es telefonszámon.

Jászfényszaru Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
mûszaki ügyintézõi munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének I/19. „Településfejlesztési és -rendezési, valamint településüzemeltetési
feladatok” I., illetve II. besorolási osztályban meghatározott szakképesítés.
A pályázathoz mellékelni kell:
– képesítést tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– szakmai tevékenységet is bemutató részletes önéletrajzot.
Elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga,
– helyismeret,
– a településen való helyben lakás, illetve helyben lakás vállalása.
Ellátandó fõbb feladatok:
– közmûvekkel, közutak, közterületek fenntartásával,
kezelésével,
– önkormányzati beruházásokkal, környezetvédelemmel, hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása,
– önkormányzat vagyongazdálkodása.
Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
szerint.
Lakás szükség esetén megoldható.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl (2008. március 17.) számított
15. nap.
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal,
5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.

Kiskõrös város jegyzõje
pályázatot hirdet
építéshatósági ügyintézõi munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló, módosított 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet által elõírt
= egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki,
építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség,
= fõiskolai szintû településmérnöki (városgazdasági
mérnöki) szakképzettség.
Ellátandó feladatok: a munkaköri leírásban, valamint az
osztályvezetõ által meghatározottak szerint végzi a jegyzõ
hatáskörébe tartozó kiemelt városi építésügyi igazgatási
feladatokat.
A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
– szakmai önéletrajzot.
Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény – valamint a 20/1992. (XII. 17.) Önk. rendelet a köztisztviselõk munkavégzésének, illetményének
és egyéb juttatásainak szabályozásáról – alapján.
Az állás betöltésének kezdõ idõpontja: 2008. április
1-jétõl, határozott idõre, a munkakört jelenleg betöltõ személy gyes, gyed idejére.
A próbaidõ tartama 3 hónap.
A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben
való megjelenést (2008. március 17.) követõ 20. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 15 napon belül.
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A pályázatokat Kiskõrös város jegyzõje részére (6200
Kiskõrös, Petõfi tér 1.) kell benyújtani.
A pályázatot a jegyzõ bírálja el, de a kinevezéshez a polgármester egyetértése szükséges.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni Kiskõrös város
jegyzõjénél lehet személyesen, illetve a (78) 311-122-es
telefonszámon.

Kistarcsa Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
építéshatósági-mûszaki ügyintézõi állás betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló, módosított 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet által elõírt egyetemi
vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki szakképzettség.
A pályázat elbírálásnál elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga,
– legalább 3 éves közigazgatási gyakorlat,
– legalább felhasználói szintû számítógépes ismeret.
A pályázathoz mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget tanúsító oklevélmásolatot,
– szakmai önéletrajzot.
Illetmény és egyéb juttatások a Köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenést (2008. március 17.) követõ
15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 10 napon belül.
A pályázat kiírója, a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát fenntartja.
Eredményes pályázat esetén a határozatlan idõre szóló
kinevezés 6 hónap próbaidõ kikötésével, 2008. április
15-tõl tölthetõ be.
A pályázatot zárt borítékban, „Építési ügyintézõ” megjelöléssel, Kistarcsa Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal jegyzõjéhez lehet benyújtani. Cím: 2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48. Tel.: 06 (28) 507-132.
A pályázatokat a jegyzõ, a kinevezési jogkör gyakorlója
bírálja el.
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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 állások adatai:
közigazgatási szerv adatai: Kondoros Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala,
címe: 5553 Kondoros, Hõsök tere 4–5.
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 I. számú mellékletében az I/16. pontjában a pénzügyi igazgatási feladatoknál, vagy a II/2. pontjában gazdálkodással kapcsolatos feladatoknál az I. besorolási osztályhoz meghatározott felsõfokú – egyetemi vagy
fõiskolai – végzettség és szakképesítés,
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– 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).
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A pályázathoz csatolandó iratok:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– 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 Önkormányzat jegyzõjéhez (Kondoros, Hõsök tere 4–5.) lehet személyesen vagy postai úton benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenést (2008. március 17.) követõ
15. nap.
A pályázat elbírálására a pályázati határidõ lejáratát 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: 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 kapcsolatban felmerült kérdésekkel kapcsolatban tájékoztatás
kérhetõ: Zsindely Ferencné jegyzõtõl, 5553 Kondoros,
Hõsök tere 4–5. Tel.: (66) 589-300.

Lak–Irota–Szakácsi Községek Körjegyzõségének
körjegyzõje
pályázatot hirdet
gazdálkodási elõadó munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– középfokú közgazdasági végzettség,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– közigazgatásban eltöltött gyakorlat.
A pályázat elbírálása során elõnyt jelent:
– mérlegképes könyvelõi végzettség államháztartási
szakon,
– hasonló munkakörben szerzett 2 éves gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga.
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A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló iratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
Ellátandó munkakör: gazdálkodási-pénzügyi feladatok.
Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglaltak szerint.
A munkáltató eredményes pályáztatás esetén a kinevezéskor 3 hónap próbaidõt köt ki.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenést (2008. március 17.) követõ
15. nap.
A pályázatot zárt borítékban Lak–Irota–Szakácsi községek körjegyzõjéhez kell benyújtani, cím: 3786 Lak,
Kossuth u. 18.
A pályázat elbírálása a benyújtási határidõ lejártát követõ 15 napon belül történik.
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet Adorján
Borbála körjegyzõnél a 06 (48) 349-906-os telefonszámon.

Mezõcsát Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályára
osztályvezetõ munkakör betöltésére
Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozatlan idõre szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
3450 Mezõcsát, Hõsök tere 1.
A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által
ellátandó feladatkörök:
A 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete
16. pontja alapján I. besorolási osztályban pénzügyi igazgatási feladatok ellátása.
Ellátandó feladatok:
Az önkormányzat költségvetési koncepciójának, költségvetési rendelettervezetének, zárszámadási rendeletter-
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vezetének és a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolójának elkészítése, a költségvetés végrehajtásával
összefüggõ gazdálkodási feladatok ellátása, pályázatok
pénzügyi részének elõkészítése.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
Pénzügyi osztály irányítása.
Az irányítása alá tartozó személyek száma összesen: 8 fõ.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény, valamint a 20/2001. (X. 16.) ÖR rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség,
– vezetõi és szakmai tapasztalat, legalább 3–5 év vezetõi tapasztalat,
– gyakorlott szintû számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
– közigazgatási szakvizsga,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– alapszintû ECDL.
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Mikóháza, Alsóregmec, Felsõregmec, Vilyvitány
önkormányzatok képviselõ-testületei
pályázatot hirdetnek
aljegyzõi munkakör betöltésére
A munkakör betöltésére a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján
kerül sor.
A kinevezés hat hónap próbaidõ közbeiktatásával határozatlan idõre szól, a munkakört teljes munkaidõben kell
ellátni. A kinevezés és az illetmény megállapítása az 1992.
évi XXIII. törvény (Ktv.) szerint történik.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a feladat ellátására vonatkozó szakmai elképzelést.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– erkölcsi bizonyítvány,
– végzettséget igazoló oklevél másolata.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati hirdetménynek a Belügyi Közlönyben való megjelenésétõl
(2008. március 17.) számított 15. nap.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
legkorábban 2008. április 15. napjától tölthetõ be.

A pályázat elbírálója: Mikóháza, Alsóregmec, Felsõregmec, Vilyvitány önkormányzatok képviselõ-testülete.

A pályázat benyújtásának határideje:
2008. március 31.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Mezõcsát Város Önkormányzata Polgármesteri
Hivatal címére történõ megküldésével (3450 Mezõcsát,
Hõsök tere 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplõ azonosító számot: 190/2008., valamint a munkakör megnevezését: osztályvezetõ.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. április 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Mester Attiláné nyújt a (49) 552-046/113-as telefonszámon.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Belügyi Közlöny – 2008. március 17.

A pályázat elbírálásának idõpontja: a benyújtási határidõ lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.
Az állás betölthetõ: a pályázatok elbírálását követõen
azonnal.
A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, „Aljegyzõi pályázat” megjelöléssel Mikóháza község polgármesterének, Frankó Tamásnak (3989 Mikóháza, Szabadság
u. 10.) címezve kell benyújtani.
A képviselõ-testület fenntartja magának a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.
További felvilágosítás kérhetõ Frankó Tamás polgármestertõl, telefon: 06 (47) 308-031.
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
1 fõ kistérségi szociális feladatok ellátására
Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi, vagy szociális szakirányú felsõfokú iskolai végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– idõskorú szakellátásban szerzett szakmai tapasztalat.
A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló okiratok másolatát.
Ellátandó feladat:
– szociális alap- és szakosított ellátások szervezése,
– bentlakásos szociális intézményekkel összefüggõ
fenntartói feladatok ellátása, döntések elõkészítése.
A pályázat benyújtásának határideje: a felhívás Belügyi
Közlönyben történõ megjelenésétõl (2008. március 17.)
számított 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra nyitva álló határidõt követõ 15. nap.
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször
módosított 1992. évi XXIII. tv.-ben meghatározottak
szerint.
Pályázati cím: Miskolc Megyei Jogú Város jegyzõje,
3525 Miskolc, Városház tér 8.
Bõvebb felvilágosítás kérhetõ a kistérségi munkacsoport vezetõjétõl a (46) 512-824-es telefonon.

Nagyhalász Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére
A munkakör a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII törvény 8. § (1) bekezdése és
a 10. §-a alapján tölthetõ be.
A munkakör a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ, a kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört
teljes munkaidõben kell ellátni.
Ellátandó feladat:
A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény
36. § (2)–(3) bekezdésében foglalt feladatok.
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Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi egyetemi végzettség,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– legalább egyéves vezetõi gyakorlat.
A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben szereplõ általános alkalmazási feltételeknek (magyar állampolgárság,
cselekvõképesség, büntetlen elõélet, összeférhetetlenség
hiánya), és azokat igazolnia kell.
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
– pályázati kérelmet,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az elõírt képesítést tartalmazó okiratok másolatait,
– vezetõi, szakmai elképzeléseit.
Bérezés és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló törvény szerint történik.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenést (2008. március 17.) követõ
15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.
A pályázatot zárt borítékban Orosz Károlyhoz, Nagyhalász város polgármesteréhez kell benyújtani (4485 Nagyhalász, Arany János u. 50.). A borítékon fel kell tüntetni:
„Jegyzõi pályázat”.
Szolgálati lakást az önkormányzat biztosítani nem tud.
A pályázatról további felvilágosítás kérhetõ Orosz Károly polgármestertõl, telefon: 06 (42) 202-202.
A pályázat eredményérõl a pályázók írásos értesítést
kapnak.

Nagylózs Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki
jegyzõi állás betöltésére
Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, illetve az 1992.
évi XXIII. tv. 8. § (4) bekezdés szerinti határidõben történõ megszerzésének vállalása,
– legalább 2 év közigazgatási gyakorlat elõny, de ettõl
a képviselõ-testület eltekinthet,
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet.
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A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény szerint.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ
kikötésével.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. március 17.) számított 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.
Az állás betölthetõ: 2008. május 1. napjától.
A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, „Jegyzõi
pályázat” megjelöléssel kell Nagylózs község polgármesterének (9482 Nagylózs, Vörösmarty u. 31/A) benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet Marton
Ferenc polgármesternél a 06 (30) 901-0710-es vagy a
(99) 536-054-es telefonszámon.

Oszkó Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
és Olaszfa Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
körjegyzõi állás betöltésére
A közigazgatási szerv megnevezése: Oszkó és Olaszfa
Községek Körjegyzõsége.
A betöltendõ munkakör: körjegyzõ.
A vezetett szervezeti egység: Oszkó és Olaszfa Községek Körjegyzõsége.
Az ellátandó feladatok ismertetése: a körjegyzõség vezetése, a jogszabályokban számára meghatározott feladatok ellátása.
A munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyeréséhez jogszabályban elõírt és egyéb szükséges feltételek:
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– magyar állampolgárság,
– igazgatásszervezõi, vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzseri szakképesítés,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az Országos
Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljeskö-
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rûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
– közigazgatási vezetõi gyakorlat.
Illetményre és az egyéb juttatásokra vonatkozó tájékoztatás: az illetmény és a kötelezõ juttatások a Ktv. szerint
biztosítottak.
A pályázat benyújtásának feltételei, határideje, valamint elbírálásának határideje:
A pályázatot zárt borítékban Hosszú Zoltán polgármesternek címezve, Oszkó, Rákóczi u. 79. címre kell benyújtani, a pályázati fehívás Belügyi Közlönyben történõ megjelenésétõl (2008. március 17.) számított 15. napig.
A pályázatok elbírálása a benyújtási határidõt követõ elsõ együttes testületi ülésen történik. A pályázók az elbírálást követõ 8 napon belül írásbeli értesítést kapnak az eredményrõl.
A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozó tájékoztatás:
A pályázatokról a képviselõ-testületek együttes ülésükön döntenek. A pályázat elnyeréséhez a képviselõ-testületek minõsített többséggel hozott, egybehangzó döntése
szükséges.
Az elbírálás során elõnyt jelent a többéves közigazgatási vezetõi gyakorlat.
Képesség-, illetve alkalmassági vizsgálat lefolytatására
nem kerül sor.
Az állás betöltésének idõpontja: az elbírálást követõen
azonnal.
A kinevezés határozatlan idõre szól, a próbaidõ a Ktv.
11/B. § (1) bekezdése alapján 6 hónap.
A pályázathoz csatolandó iratok felsorolása:
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai önéletrajz, szakmai elképzelések,
– a pályázó képesítését, szakképzettségét igazoló oklevele(ke)t, vagy annak (azoknak) másolatát (fõiskola/egyetem, szakvizsga/OKV-mentesítés stb.).
A pályázatokat Hosszú Zoltán polgármester címére
(9825 Oszkó, Rákóczi u. 79.) kell benyújtani zárt borítékban. A borítékra kérjük ráírni: „Körjegyzõi pályázat”.
Szolgálati lakás megoldható.
A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítás kérhetõ
Hosszú Zoltán polgármestertõl. Cím: 9825 Oszkó, Rákóczi u. 79. Telefon/fax: (94) 573-073, illetve 06 (30)
927-9262.
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Szigetszentmiklós Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot hirdet
adóellenõr munkakör betöltésére

A munkakör határozatlan idõtartamra szól, hat hónap
próbaidõ kikötésével.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében az I/16. feladatkörnél elõírt végzettség:
= az I. besorolási osztályban: jogász szakképzettség,
egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség, egyetemi
vagy fõiskolai szintû katonai felsõoktatási intézményben (jogelõd intézményben) gazdálkodási
(gazdasági) szakon szerzett szakképzettség, fõiskolai szintû államigazgatási és szociális igazgatási
szakképzettség és felsõfokú pénzügyi, számviteli
szakügyintézõi szakképesítés,
= a II. besorolási osztályban: középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés, középiskolai végzettség az OKJ szerint: gazdasági elemzõ és szakstatisztikai ügyintézõ, banki ügyintézõ, számítógép-kezelõi és számítástechnikai szoftverüzemeltetõi szakképesítés.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban vagy önkormányzati adóhatóságnál
szerzett szakmai gyakorlat,
– az önkormányzatok által kezelt helyi adók programjának ismerete (ONKADO program),
– mérlegképes könyvelõi képesítés,
– pénzügyi-számviteli szakképesítés,
– adóellenõri gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga, alapvizsga megléte,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (Word,
Excel, internet, Outlook).
Ellátandó feladatok:
– iparûzési adó, építményadó ellenõrzése, és az ezzel
járó teljes körû feladatellátás.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– hozzájáruló nyilatkozatot ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.
A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
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Az illetményre és egyéb juttatások megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény,
Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának Közszolgálati szabályzata, valamint az adóügyi dolgozók anyagi érdekeltségérõl szóló 26/2007. számú rendelete alapján történik.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. március 17.) számított 15 napon belül.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 15 napon belül.
A munkakör betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázatokról elõkészítõ bizottság által felállított
rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.
A pályázók az eredményrõl legkésõbb a pályázat elbírálását követõ 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.
A pályázatot zárt borítékban Szigetszentmiklós Város
Önkormányzatának jegyzõjéhez kell benyújtani. Cím:
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Telefon: (24)
505-506. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat adóellenõr
munkakör betöltésére”.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet Pammerné
Gaál Ágnes jegyzõnél a (24) 505-506-os telefonszámon.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot hirdet
adóügyi elõadó munkakör betöltésére
A munkakör határozatlan idõtartamra szól, hat hónap
próbaidõ kikötésével.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében az I/16. feladatkörnél a II. besorolási osztályban elõírt
végzettség: középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés, középiskolai végzettség és az OKJ szerint gazdasági elemzõ és szakstatisztikai ügyintézõ, banki ügyintézõ, számítógép-kezelõi és számítástechnikai szoftverüzemeltetõi
szakképesítés.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban vagy önkormányzati adóhatóságnál
szerzett szakmai gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga megléte,
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– az önkormányzatok által kezelt helyi adók programjának ismerete (ONKADO program),
– adófelderítés és adóbehajtás területén szerzett szakmai gyakorlat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (Word,
Excel).
Ellátandó feladatok:
– iparûzési adó, építményadó, gépjármûadó adóztatással kapcsolatos feladatok ellátása,
– adók és adók módjára behajtandó köztartozások behajtása,
– adó és értékbizonyítványok, vagyoni igazolások készítése,
– méltányossági kérelmek elbírálása.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– hozzájáruló nyilatkozatot ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.
A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
Az illetményre és egyéb juttatások megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény,
Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának Közszolgálati szabályzata, valamint az adóügyi dolgozók anyagi érdekeltségérõl szóló 26/2007. számú rendelete alapján történik.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. március 17.) számított 15 napon belül.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 15 napon belül.
A munkakör betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázatokról elõkészítõ bizottság által felállított
rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.
A pályázók az eredményrõl legkésõbb a pályázat elbírálását követõ 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.
A pályázatot zárt borítékban Szigetszentmiklós Város
Önkormányzatának jegyzõjéhez kell benyújtani. Cím:
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Telefon: (24)
505-506. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat adóügyi elõadó munkakör betöltésére”.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet Pammerné
Gaál Ágnes jegyzõnél a (24) 505-506-os telefonszámon.
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Szigetszentmiklós Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot hirdet
bizottsági ügyintézõi munkakörök betöltésére
A munkakör határozatlan idõtartamra szól, hat hónap
próbaidõ kikötésével.
Ellátandó feladatok:
– a szakbizottságok, kisebbségi önkormányzatok üléseinek adminisztratív elõkészítése, sokszorosítási, leírási
feladatok,
– bizottsági, képviselõ-testületi anyagok továbbítása,
jegyzõkönyvvezetés,
– a bizottsági ülések egyéb tárgyi feltételeinek biztosítása,
– nyilvántartások vezetése, ülések szervezése.
A munkakör betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség, közgazdasági szakközépiskolai általános ügyintézõ titkár (menedzserasszisztens) szakképzettség, középiskolai végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú
(ügyintézõi szintû) igazgatási ügyintézõ-ügykezelõ, jogi
asszisztens, ügyvitelszervezõi és rendszerszervezõi, számítástechnikai szakképesítés,
– gépírástudás,
– magas szintû felhasználói számítógépes ismeret.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– legalább 2 éves közigazgatási szakmai gyakorlat,
– gyorsírástudás,
– az önkormányzat alaptevékenységeinek megfelelõ
felsõfokú szakképzettség,
– közigazgatási alapvizsga megléte,
– ECDL-képesítés.
Illetmény és egyéb juttatások megállapítása: a köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi
XXIII. törvény alapján, valamint Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közszolgálati szabályzata alapján történik.
A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– számítástechnikai ismeretet igazoló dokumentumokat,
– hozzájáruló nyilatkozatot ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.
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A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. március 17.) számított 15 napon belül.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 15 napon belül.
A munkakör betölthetõ: 2008. április 2. és 2008. június 1.
A pályázatokról elõkészítõ bizottság által felállított
rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.
A pályázók az eredményrõl legkésõbb a pályázat elbírálását követõ 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.
A pályázatok benyújtása: postán vagy személyesen (zárt
borítékban) Pammerné Gaál Ágnes jegyzõ nevére címezve,
„Pályázat bizottsági ügyintézõi munkakörre” feltüntetésével. Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás Eszes
Anikó osztályvezetõtõl kérhetõ a (24) 505-577-es telefonszámon.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot hirdet
építéshatósági ügyintézõi munkakör betöltésére
A munkakör határozatlan idõtartamra szól, hat hónap
próbaidõ kikötésével.
Ellátandó feladatok:
– építési engedélyezési eljárások lefolytatása,
– helyszíni ellenõrzések lefolytatása,
– panaszügyekben való eljárás,
– szabályozási terv készítésében való közremûködés,
– statisztikai jelentések készítése.
A munkakör betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki)
szakképzettség, fõiskolai szintû településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási építésügyi hatósági gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga megléte, vagy a szakvizsga
alól adott OKV elnökségi teljes körû mentesítéssel való
rendelkezés,
– helyismeret, saját személygépkocsi, vezetõi engedély.
A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
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– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– hozzájáruló nyilatkozatot ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.
A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
Illetmény és egyéb juttatások megállapítása: a köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi
XXIII. törvény alapján, valamint Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közszolgálati szabályzata alapján történik.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. március 17.) számított 15 napon belül.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 15 napon belül.
Az álláshely a döntést követõen azonnal betölthetõ.
A pályázatokról elõkészítõ bizottság által felállított
rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.
A pályázók az eredményrõl legkésõbb a pályázat elbírálását követõ 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.
A pályázatok benyújtása: postán vagy személyesen (zárt
borítékban) Pammerné Gaál Ágnes jegyzõ nevére címezve,
„Pályázat építésügyi ügyintézõi munkakörre” feltüntetésével. Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
További információ Gombos Bálint építéshatósági osztályvezetõtõl a (24) 505-540-es telefonszámon kérhetõ.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot hirdet
gondnoksági ügyintézõi munkakör betöltésére
A munkakör határozatlan idõtartamra szól, hat hónap
próbaidõ kikötésével.
Ellátandó feladatok:
– a polgármesteri hivatal feladatellátásához kapcsolódó eszközgazdálkodási és -beszerzési feladatok ellátása,
az ezzel kapcsolatos nyilvántartások vezetése,
– a szükséges mûszaki karbantartási, hibaelhárítási intézkedések szervezése,
– munkavédelemmel, munkabiztonsággal, munkaeszközök üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása.
A munkakör betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
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– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– középiskolai végzettség,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– legalább 2 éves közigazgatási szakmai gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga megléte,
– hasonló területen szerzett szakmai gyakorlat,
– közbeszerzési ismeretek,
– középiskolai végzettség és az OKJ szerint: pénzügyi-számviteli szakképesítés vagy középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség, középiskolai végzettség és építõipari szakképzettség vagy mûszaki szakmacsoportban szerzett technikusi szakképesítés, középiskolai
végzettség és az OKJ szerint: mûszaki szakmacsoportban
szerezhetõ szakképesítés,
– felsõfokú ingatlankezelõi szakirányú szakképesítés.
Illetmény és egyéb juttatások megállapítása: a köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi
XXIII. törvény alapján, valamint Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közszolgálati szabályzata alapján történik.
A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– hozzájáruló nyilatkozatot ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. március 17.) számított 15 napon belül.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 15 napon belül.
A munkakör betölthetõ: azonnal.
A pályázatokról elõkészítõ bizottság által felállított
rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.
A pályázók az eredményrõl legkésõbb a pályázat elbírálását követõ 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.
A pályázatok benyújtása: postán vagy személyesen (zárt
borítékban) Pammerné Gaál Ágnes jegyzõ nevére címezve,
„Pályázat gondnoksági ügyintézõi munkakörre” feltüntetésével. Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás Eszes
Anikó osztályvezetõtõl kérhetõ a (24) 505-577-es telefonszámon.

1637

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot hirdet
kabinet-ügyintézõi munkakör betöltésére
A munkakör határozatlan idõtartamra szól, hat hónap
próbaidõ kikötésével.
Ellátandó feladatok:
– a Polgármesteri és Jegyzõi Kabinet adminisztrációs,
ügyviteli feladatainak ellátása, leírási, sokszorosítási feladatok,
– nyilvántartások vezetése,
– a kabinetvezetõ programjainak szervezése, titkársági
feladatok ellátása.
A munkakör betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség, közgazdasági szakközépiskolai általános ügyintézõ titkár (menedzserasszisztens) szakképzettség, középiskolai végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú
(ügyintézõi szintû) igazgatási ügyintézõ-ügykezelõ, jogi
asszisztens, ügyvitelszervezõi és rendszerszervezõi, számítástechnikai szakképesítés,
– gépírástudás,
– magas szintû felhasználói számítógépes ismeret.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– legalább 2 éves közigazgatási szakmai gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga megléte,
– ECDL-képesítés,
– gyorsírástudás,
– az önkormányzat alaptevékenységeinek megfelelõ
felsõfokú szakképzettség.
Illetmény és egyéb juttatások megállapítása: a köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi
XXIII. törvény alapján, valamint Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közszolgálati szabályzata alapján történik.
A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– hozzájáruló nyilatkozatot ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. március 17.) számított 15 napon belül.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 15 napon belül.
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A munkakör betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázatokról elõkészítõ bizottság által felállított
rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.
A pályázók az eredményrõl legkésõbb a pályázat elbírálását követõ 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.
A pályázatok benyújtása: postán vagy személyesen
(zárt borítékban) Pammerné Gaál Ágnes jegyzõ nevére címezve, „Pályázat kabinet-ügyintézõi munkakörre” feltüntetésével. Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás Eszes
Anikó osztályvezetõtõl kérhetõ a (24) 505-577-es telefonszámon.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot hirdet
oktatási és kulturális intézményi referens munkakör
betöltésére
A munkakör határozatlan idõtartamra szól, hat hónap
próbaidõ kikötésével.
Ellátandó feladatok:
– oktatási és kulturális intézmények gazdálkodási,
szakmai tevékenységének irányítása, felügyelete,
– közremûködik az oktatási intézmények költségvetésének tervezésében, a tervezési irányelvek kialakításában,
– az oktatási intézmények tevékenységének átfogó és
célellenõrzése,
– oktatási célú pályázatok elõkészítése, segítségnyújtás
az intézmények pályázatainak elkészítésében,
– tanügyi igazgatási feladatok,
– oktatási bizottság elõterjesztéseinek elkészítése, jegyzõkönyveinek vezetése.
A munkakör betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– egyetemi szintû jogász, közgazdasági, természettudományi, bölcsészettudományi, hittudományi, mûvészeti
felsõoktatásban szerzett szakképzettség, fõiskolai szintû
pedagógus, hittudományi, mûvész, közmûvelõdési, közgyûjteményi, államigazgatási felsõoktatásban szerzett
szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség
és az OKJ szerint: felsõfokú közmûvelõdési, közgyûjteményi szakképesítés.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– szervezési, vezetési képzettség, ismeret,

2008/12. szám

– tapasztalat az intézmények önkormányzati irányításában,
– német-, angolnyelv-ismeret.
Illetmény és egyéb juttatások megállapítása: a köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi
XXIII. törvény alapján, valamint Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közszolgálati szabályzata alapján történik.
A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– hozzájáruló nyilatkozatot ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. március 17.) számított 15 napon belül.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 15 napon belül.
A munkakör betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázatokról elõkészítõ bizottság által felállított
rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.
A pályázók az eredményrõl legkésõbb a pályázat elbírálását követõ 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.
A pályázatok benyújtása: postán vagy személyesen
(zárt borítékban) Pammerné Gaál Ágnes jegyzõ nevére címezve, „Pályázat oktatási és kulturális intézményi referens munkakörre” feltüntetésével. Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a
jegyzõtõl kérhetõ a (24) 505-508-as telefonszámon.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot hirdet
tisztségviselõi titkársági ügyintézõi munkakör
betöltésére
A munkakör határozatlan idõtartamra szól, hat hónap
próbaidõ kikötésével.
Ellátandó feladatok:
– jegyzõi titkársági feladatok ellátása,
– a jegyzõ és aljegyzõ munkájának adminisztrációs,
ügyviteli támogatása,
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– nyilvántartások vezetése,
– a jegyzõ programjainak szervezése.
A munkakör betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség, közgazdasági szakközépiskolai általános ügyintézõ titkár (menedzserasszisztens) szakképzettség, középiskolai végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú
(ügyintézõi szintû) igazgatási ügyintézõ-ügykezelõ, jogi
asszisztens, ügyvitel-szervezõi és rendszerszervezõi, számítástechnikai szakképesítés,
– gépírástudás,
– magas szintû felhasználói számítógépes ismeret.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– legalább 2 éves közigazgatási szakmai gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga megléte,
– ECDL-képesítés,
– gyorsírástudás,
– az önkormányzat alaptevékenységeinek megfelelõ
felsõfokú szakképzettség.
Illetmény és egyéb juttatások megállapítása: a köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi
XXIII. törvény alapján, valamint Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közszolgálati szabályzata alapján történik.
A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– hozzájáruló nyilatkozatot ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. március 17.) számított 15 napon belül.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 15 napon belül.
A munkakör betölthetõ: 2008. április 1.
A pályázatokról elõkészítõ bizottság által felállított
rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.
A pályázók az eredményrõl legkésõbb a pályázat elbírálását követõ 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.
A pályázatok benyújtása: postán vagy személyesen
(zárt borítékban) Pammerné Gaál Ágnes jegyzõ nevére címezve, „Pályázat tisztségviselõi titkársági ügyintézõi
munkakörre” feltüntetésével. Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.
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A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás Eszes
Anikó osztályvezetõtõl kérhetõ a (24) 505-577-es telefonszámon.

Tapolca Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot hirdet
városüzemeltetési csoportvezetõ munkakör
betöltésére
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû köztisztviselõi kinevezés.
Ellátandó feladatok: a városüzemeltetési csoport szakmai irányítása, az önkormányzati és jegyzõi hatáskörbe
tartozó feladatok ellátása, az önkormányzati beruházások
irányítása, felügyelete.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II/5. Mûszaki és
belsõ ellátási feladatok I. besorolási osztályban meghatározott szakképesítés.
A pályázathoz mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okleveleket, bizonyítványokat vagy azok hiteles másolatait,
– önéletrajzot, az eddigi szakmai tevékenység bemutatását.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a hasonló területen szerzett szakmai gyakorlat.
Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes közszolgálati szabályzata alapján biztosítottak.
Benyújtási határidõ: a hirdetés Belügyi Közlönyben történõ megjelenését (2008. március 17.) követõ 15 napon
belül.
A pályázat elbírálására a benyújtási határidõt követõ
15 napon belül – a polgármester egyetértésével – kerül
sor.
A pályázati eljárás lefolytatására az Egységes közszolgálati szabályzatban foglaltak szerint kerül sor. A szabályzat a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Gazdálkodási Irodáján megtekinthetõ.
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A munkakör az elbírálást követõen azonnal, 6 hónap
próbaidõ közbeiktatásával – illetõleg megegyezés szerint –, vagyonnyilatkozat-tételt követõen betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás Benczik Zsolt irodavezetõtõl a (87) 510-126-os telefonszámon
kérhetõ.

A munkakör az elbírálást követõen azonnal, 6 hónap
próbaidõ közbeiktatásával – illetõleg megegyezés szerint – betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás Benczik Zsolt irodavezetõtõl a (87) 510-126-os telefonszámon
kérhetõ.

Tapolca Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot hirdet
vagyongazdálkodási ügyintézõ munkakör
betöltésére

Tapolca Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot hirdet
építéshatósági ügyintézõ munkakör
betöltésére

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû köztisztviselõi kinevezés.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozott idejû
– elõreláthatólag 2010. december 31. napjáig tartó – köztisztviselõi kinevezés.

Ellátandó feladatok: önkormányzati vagyongazdálkodás, településmenedzsment, közgazdasági elemzések készítése, pályázatok elõkészítése, elszámolása.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II/2. Gazdálkodással kapcsolatos feladatoknál meghatározott szakképesítés.
A pályázathoz mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okleveleket, bizonyítványokat vagy azok hiteles másolatait,
– önéletrajzot, az eddigi szakmai tevékenység bemutatását.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a hasonló területen szerzett szakmai gyakorlat.
Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes közszolgálati szabályzata alapján biztosítottak.
Benyújtási határidõ: a hirdetés Belügyi Közlönyben történõ megjelenését (2008. március 17.) követõ 15 napon
belül.
A pályázat elbírálására a benyújtási határidõt követõ
15 napon belül – a polgármester egyetértésével – kerül
sor.
A pályázati eljárás lefolytatására az Egységes közszolgálati szabályzatban foglaltak szerint kerül sor. A szabályzat a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Gazdálkodási Irodáján megtekinthetõ.

Ellátandó feladatok: építéshatósági ügyintézéssel kapcsolatos feladatok, építmények engedélyezési eljárásában
szakhatósági feladatok.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I/4. Építésügyi
igazgatási feladatok I. besorolási osztályban meghatározott szakképesítés.
A pályázathoz mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okleveleket, bizonyítványokat vagy azok hiteles másolatait,
– önéletrajzot, az eddigi szakmai tevékenység bemutatását.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a hasonló területen szerzett szakmai gyakorlat.
Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes közszolgálati szabályzata alapján biztosítottak.
Benyújtási határidõ: a hirdetés Belügyi Közlönyben történõ megjelenését (2008. március 17.) követõ 15 napon
belül.
A pályázat elbírálására a benyújtási határidõt követõ
30 napon belül – a polgármester egyetértésével – kerül
sor.
A pályázati eljárás lefolytatására az Egységes közszolgálati szabályzatban foglaltak szerint kerül sor. A szabály-
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zat a Polgármesteri Hivatal honlapján: www.tapolca.hu
megtekinthetõ.
A munkakör az elbírálást követõen azonnal, 6 hónap
próbaidõ közbeiktatásával – illetõleg megegyezés szerint – betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás Ihász
József építéshatósági csoportvezetõtõl a (87) 511-150-es
telefonszámon kérhetõ.

Tapolca Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot hirdet
bevételi analitikus munkakör betöltésére
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozott idejû
– elõreláthatólag 2011. június 30. napjáig tartó – köztisztviselõi kinevezés.
Ellátandó feladatok: a szemétszállítási díjak beszedésével és behajtásával kapcsolatos feladatok.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I/16. Pénzügyi
igazgatási feladatok II. besorolási osztályban meghatározott szakképesítés.
A pályázathoz mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okleveleket, bizonyítványokat vagy azok hiteles másolatait,
– önéletrajzot, az eddigi szakmai tevékenység bemutatását.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a hasonló területen szerzett szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes
könyvelõi képesítés.
Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes közszolgálati szabályzata alapján biztosítottak.
Benyújtási határidõ: a hirdetés Belügyi Közlönyben történõ megjelenését (2008. március 17.) követõ 15 napon
belül.
A pályázat elbírálására a benyújtási határidõt követõ
30 napon belül – a polgármester egyetértésével – kerül
sor.
A pályázati eljárás lefolytatására az Egységes közszolgálati szabályzatban foglaltak szerint kerül sor. A szabály-
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zat a Polgármesteri Hivatal honlapján: www.tapolca.hu
megtekinthetõ.
A munkakör az elbírálást követõen azonnal, 6 hónap
próbaidõ közbeiktatásával – illetõleg megegyezés szerint –, vagyonnyilatkozat-tételt követõen betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás Schönherrné Pokó Ildikó pénzügyi irodavezetõtõl a (87)
511-150-es telefonszámon kérhetõ.

Tarnazsadány és Tarnabod
községi önkormányzatok képviselõ-testületei
pályázatot hirdetnek
körjegyzõi munkakör betöltésére
Az álláshely betölthetõ a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 40. § (1) bekezdése, valamint a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény (Ktv.) 8. § (1) bekezdése alapján.
Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemen vagy államigazgatási fõiskola igazgatásszervezõi szakán szerzett diploma,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 2 éves jegyzõi vezetõi és szakmai gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– felhasználói szintû számítógép-kezelõi ismeret,
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 22/A. § (8) bekezdése alapján vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítése.
A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– képesítést tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai elképzeléseket.
Ellátandó feladat: újonnan alakuló, a pályázatot kiíró települések körjegyzõi feladatainak ellátása.
A munkavégzés helye: Tarnazsadány és Tarnabod községek önkormányzata.
Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján.
Szolgálati lakást biztosítani nem tudunk.
A pályázat benyújtásának határideje és helye:
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl (2008. március 17.) számított
15. nap 16 óra.
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A pályázatot Tarnazsadány és Tarnabod községek polgármesterei címére (Dobi István és Petõ Zoltán, 3283 Tarnazsadány, Kossuth út 17.) lehet benyújtani.
A pályázatot zárt borítékban, „Körjegyzõ” jeligével,
ajánlott küldeményként kell megküldeni.
További információ és pályázati információs anyag kérhetõ: Dobi István Tarnazsadány község polgármesterétõl,
telefon: (36) 479-997, és Petõ Zoltán Tarnabod község
polgármesterétõl, telefon: (36) 497-997.
A pályázat elbírálására a benyújtási határidõt követõ
együttes testületi ülésen kerül sor.
Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat eredményérõl a döntést követõ 8 napon belül
Tarnazsadány és Tarnabod községek polgármesterei írásban értesítik a pályázókat.

Tolna Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályának
osztályvezetõi munkakörére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melleklet I/16. pontjában
elõírt végzettség (I. besorolási osztály),
– igazolvány a könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételérõl.
Az elbírálásnál elõnyt jelent:
– államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelõi oklevél,
– közigazgatási szakvizsga,
– önkormányzatnál vagy önkormányzati költségvetési
szervnél szerzett gyakorlat,
– vezetõi gyakorlat,
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek,
– TATIGAZD-, ONKADO-programok ismerete.
Ellátandó feladatok:
– pénzügyi osztály munkájának koordinálása, vezetése,
– az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása,
– az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményekkel való kapcsolattartás.
A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
Bérezés és juttatások a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján.
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A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– motivációs levelet.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívás Belügyi Közlönyben való megjelenésétõl (2008. március 17.) számított 10. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 5. nap.
A munkakör a döntést követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat benyújtásának helye: Tolna Város Polgármesteri Hivatala, 7130 Tolna, Hõsök tere l.
A pályázattal kapcsolatos további információ Ezerné
dr. Huber Éva jegyzõtõl kérhetõ a (74) 540-800-as telefonszámon.

Újléta község jegyzõje
pályázatot hirdet
anyakönyvi és népesség-nyilvántartási, valamint
gyámügyi ügyintézõi munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen
elõélet;
– legalább középiskolai végzettség és a köztisztviselõk
képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet
1. számú mellékletének 1. vagy 7. pontja szerinti szakképzettség.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– anyakönyv-vezetõi vizsga,
– közigazgatási gyakorlat, illetve alapvizsga vagy szakvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
– végzettséget igazoló okiratok másolata, az eredeti dokumentumok késõbbi bemutatása,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
Ellátandó feladatok: anyakönyvi és népesség-nyilvántartási ügyintézés, jegyzõi gyámhatósági feladatok.
Illetmény és egyéb juttatások: az 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) és a Közszolgálati szabályzat szerint.
A pályázat benyújtása: a Hivatalos Értesítõben történõ
közzétételtõl számított 10. napig zárt borítékban, személyesen vagy postai úton Újléta község jegyzõje (4288
Újléta, Kossuth u. 20.) részére.
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A pályázat elbírálásának ideje: a pályázati határidõ lejártát követõ 10. nap.
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal
betölthetõ.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ
kikötésével.
A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné
nyilvánításának jogát.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
dr. Kiss Ádám jegyzõ nyújt az (52) 592-000, illetve az
(52) 211-812-es telefonszámon.

Újszász Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
kiemelt építésügyi hatósági feladatokat ellátó
ügyintézõi munkakör betöltésére
Ellátandó feladat: kiemelt építésügyi hatósági ügyek
döntésre való elõkészítése, végrehajtása, valamint építéshatósági ügyek a városi önkormányzatnál.
A munkakör betöltéséhez szükséges:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki vagy
építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki)
szakképzettség, vagy fõiskolai szintû településmérnöki
(városgazdasági mérnöki) szakképzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.
Bérezés: a köztisztviselõkrõl szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– motivációs levelet.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívás Belügyi Közlönyben való megjelenésétõl (2008.
március 17.) számított 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 15. nap.
A munkakör az elbírálást követõen betölthetõ.
A pályázatot zárt borítékban, Boros Péterné jegyzõ részére címzett, „Építésügyi ügyintézõi pályázat” jelige feltüntetésével kell beküldeni. Cím: 5052 Újszász, Szabadság tér 1.
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Szervezeti hírek
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
ALAPÍTÓ OKIRATA
A Nyíregyházi Fõiskola alapító okirata
A Nyíregyházi Fõiskola (a továbbiakban: intézmény)
részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-a, valamint a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. §-ának
(1) bekezdése és a 115. § (2) bekezdés b) pontja alapján az
alábbi alapító okiratot adom ki.
A felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 1999. évi LII. törvény rendelkezései alapján 2000. január 1-jei hatállyal létrehozott intézmény jogelõdjei:
– a Bessenyei György Tanárképzõ Fõiskola, amelynek
jogelõdje az 1947-ben létesített evangélikus tanítóképzõ
intézet, a tanító- és óvónõképzésrõl szóló 1958. évi 26. sz.
tvr.-rel és a tanító- és óvónõképzésrõl szóló 1958. évi
26. sz. tvr. végrehajtásáról szóló 187/1958. (MK 23.) MM
számú utasítás alapján létrejött felsõfokú Nyíregyházi Tanítóképzõ Intézet, a pedagógiai fõiskola létesítésérõl szóló
1962. évi 11. számú tvr.-rel létesített Pedagógiai Fõiskola;
a Nyíregyházi Tanárképzõ Fõiskola elnevezésérõl szóló
1972. évi 17. sz. tvr. alapján vette fel a Bessenyei György
Tanárképzõ Fõiskola nevet;
– a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem Mezõgazdasági
Fõiskolai Kara, Nyíregyháza, amelynek jogelõdje az
1961-ben alapított Nyíregyházi Felsõfokú Mezõgazdasági
Technikum, a Nyíregyházán Mezõgazdasági Fõiskola létesítésérõl szóló 1971. évi 22. sz. tvr.-rel és a nyíregyházi
Mezõgazdasági Fõiskola irányításáról, kari tagozódásáról
és képzési idejérõl szóló 1036/1971. (IX. 8.) Korm. számú
határozattal létesített Nyíregyházi Mezõgazdasági Fõiskola, az egyetemek kari tagozódásáról szóló 1049/1990.
(III. 21.) MT határozattal létrehozott Gödöllõi Agrártudományi Egyetem, Mezõgazdasági Fõiskolai Kar.
1. Az intézmény hivatalos neve: Nyíregyházi Fõiskola
– rövidített megnevezése: NYF
– angol nyelvû megnevezése: College of Nyíregyháza.
2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése.
3. Az intézmény fenntartójának, alapító jogok gyakorlójának (felügyeleti szervének)
3.1. megnevezése: Oktatási és Kulturális Minisztérium
3.2. címe: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.
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4. Az intézmény mûködési helye:
4.1. székhelye: 4401 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B
4.2. telephely: Nyíregyházi Fõiskola Tangazdasága
(4552 Napkor, Kállói út 58. sz.).
4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének helyei:
– II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola,
90200 Beregszász, Illyés Gyula sétány 1.,
– Aquincum Általános Iskola, 1031 Budapest, Arató
Emil tér 1. sz.,
– Arany János Általános és Szakképzõ Iskola, 4234
Szakoly, Mátyás k. u. 14.,
– EURÓ Szakközépiskola, 4031 Debrecen, Angyalföld
tér 7.,
– Régió Oktatási Központ, 4025 Debrecen, Arany János
u. 12.,
– Discimus Üzleti Akadémia, 4032 Debrecen, Tessedik
S. u. 1.,
– Széchenyi István Mezõgazdasági Szakközépiskola és
Szakmunkásképzõ Intézet, 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 3.,
– Zrínyi Ilona Gimnázium, 3530 Miskolc, Nagyváthy
u. 5.,
– Karacs Ferenc Gimnázium, Szakiskola és Kollégium,
4150 Püspökladány, Gagarin út 2.
4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közoktatási intézmény
– neve: Nyíregyházi Fõiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola
– címe: 4400 Nyíregyháza, Erdõ sor 7.,
– neve: Nyíregyházi Fõiskola Eötvös József Gyakorló
Általános Iskola és Gimnázium
– címe: 4400 Nyíregyháza, Ungvár st. 12.
5. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési
szerv.
6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ
szakfeladat száma:
– szakág: 803000
– jellemzõ szakfeladat: 803218
7. Az intézményhez részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv nem tartozik.
8. Az intézmény tevékenységi körei
8.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
– A 8.1.1. pontban meghatározott képzési területen és
képzési szinten alapképzést, mesterképzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet
ad ki.
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– Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény
alapján kiadott szakindítási engedélye alapján kifutó rendszerben egyetemi és fõiskolai szintû képzést folytat.
– A 8.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban
felsõfokú szakképzést folytathat s e képzésben bizonyítványt ad ki.
– Az Ftv. a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben és a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvényben
foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsõoktatásnak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában.
– Az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgazdaság körébe tartozó feladatok ellátásában a vonatkozó
külön jogszabályok rendelkezései szerint.
– Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el, pedagógusképzést folytató intézményként gyakorló közoktatási intézmény fenntartója.
– A gyakorlati képzés céljára tanüzemet, tangazdaságot
üzemeltet.
– A képzés céljait szolgáló mûvészeti gyakorlóhelyeket
(mûhelyeket) tart fenn.
– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat
és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat
végez.
– A nemzeti és az egyetemes kultúra (a tudományok és a
mûvészetek) közvetítésével, mûvelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatók felkészítéséhez az értelmiségi
létre.
– Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges hazai és nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.
– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést
végez.
– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére
saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári
és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.
– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Az alkalmazásban lévõ közalkalmazottak ellátásával
kapcsolatos feladatokat végez, a vonatkozó jogszabályok
szerint.
– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és
folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetében lát el feladatokat.
– Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá
belsõ ellenõrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti
egységet, valamint igazgatási, szervezési, mûszaki szolgáltató és más, a mûködést biztosító funkcionális szervezeti egységeket mûködtet.
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A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységként látja el, amelynek alapvetõ anyagi feltételeit a fenntartó által biztosított és az államháztartás alrendszereibõl
származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják,
valamint az államháztartáson kívüli forrásból származó
bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon.
Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök
szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása
Alaptevékenységek:
80.30 felsõoktatás,
80.10 alapfokú oktatás,
80.21 általános középfokú oktatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül,
72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, online kiadás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.52 múzeumi tevékenység, kulturális örökség
védelme,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése.
8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az intézmény képzést folytat, illetve folytathat
Képzési terület:
– agrár,
– bölcsészettudományi,
– gazdaságtudományok,
– informatika,
– mûszaki,
– mûvészetközvetítés,
– pedagógusképzés,
– sporttudomány,
– társadalomtudományi,
– természettudomány;
alapképzés:
székhelyen, telephelyen: agrár, bölcsészettudományi,
gazdaságtudományok, informatika, mûszaki, mûvészetközvetítés, pedagógusképzés, sporttudomány, társadalomtudományi, természettudomány;
mesterképzés:
székhelyen kívül: gazdaságtudományok (90200 Beregszász, Illyés Gyula sétány 1.).
8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben
az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat
Székhelyen, telephelyen:
– élelmiszeripar,
– gépészet,
– informatika, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
– közlekedés,
– közgazdaság,
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– mezõgazdaság,
– mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció,
– oktatás,
– ügyvitel,
– vendéglátás-idegenforgalom;
székhelyen kívül:
– informatika (4234 Szakoly, Mátyás K. u. 14., 4031 Debrecen, Angyalföld tér 7.),
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció (4032
Debrecen, Tessedik S. u. 1., 4025 Debrecen, Arany János
u. 12., 4150 Püspökladány, Gagarin út 2., 3530 Miskolc,
Nagyváthy u. 5.),
– közgazdaság (4032 Debrecen, Tessedik S. u. 1., 4150
Püspökladány, Gagarin út 2., 4220 Hajdúböszörmény,
Radnóti Miklós u. 3., 3530 Miskolc, Nagyváthy u. 5.).
8.2. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult
olyan kiegészítõ tevékenység végzésére, amelyet az alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak
részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott
kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e
tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termék-elõállítás értékesítésébõl származó bevételnek fedeznie kell a
tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos
hányadát is – a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett.
Ilyen tevékenységek elsõsorban:
– a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás
nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és
kimeneti követelményekben, a szakmai és vizsgakövetelményekben és a tantervekben, illetve szakképzési programokban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;
– felvételi elõkészítõ és egyéb tanfolyamok tartása;
– továbbképzés;
– felnõttképzési tevékenység;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása;
– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken kultúramûvelés és -fejlesztés, mûvészeti, szaktanácsadói és
egyéb tevékenység;
– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak
hasznosítása (nyomdaipari szolgáltatások, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények és oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása);
– nyelvvizsgáztatási tevékenység.
Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök
szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása
Kiegészítõ tevékenységek:
80.42 máshová nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
22.11 könyvkiadás,
22.13 idõszaki kiadvány kiadása,

1646

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

74.20
74.30
74.85
74.87

mérnöki tevékenység, tanácsadás,
mûszaki vizsgálat, elemzés,
titkári, fordítói tevékenység,
máshová nem sorolt, egyéb gazdasági
szolgáltatás,
92.62 egyéb sporttevékenység.
8.3. Az intézmény jogosult alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységként – alapfeladatai ellátásának sérelme nélkül – külsõ megbízók, megrendelõk részére oktatási, kutatási, fejlesztõ, szaktanácsadó, szolgáltató s egyéb
feladatok ellátására. Az e tevékenység keretében végzett
szolgáltatás, termék-elõállítás értékesítésébõl származó
bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem
használható részének figyelembevétele mellett. A vállalkozási tevékenység bevétele nem haladhatja meg két egymást
követõ évben az összbevétel egyharmadát.
Az alap- és vállalkozási tevékenységek szétválasztásának elveit és a vállalkozási szerzõdéskötés rendjét az intézmény belsõ szabályzata rögzíti.
8.3.1. Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek tevékenységi körök (TEÁOR) szerinti részletes felsorolása:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
9. Az intézmény szervezeti tagolása (az 1. számú mellékletnek megfelelõen)
9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási
szervezeti egységként kar, ahhoz kapcsolódóan intézet,
tanszék, tanszéki csoport mûködik.
Az intézmény karokra tagozódik. A karok egy vagy
több szakmailag összetartozó, a 8.1.1. pont szerinti képzési területeken, képzési szinteken folyó képzés feladatainak
ellátását szervezik.
Az intézmény karai:
– Bölcsészettudományi és Mûvészeti Fõiskolai Kar,
– Gazdasági és Társadalomtudományi Fõiskolai Kar,
– Mûszaki és Mezõgazdasági Fõiskolai Kar,
– Pedagógusképzõ Kar,
– Természettudományi Fõiskolai Kar.
9.2. Az intézményben kollégiumi, könyvtári, közoktatási, kiadói feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egységek
mûködnek.
9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához
gazdasági-mûszaki, belsõ ellenõrzési, igazgatási funkcionális szervezeti egységeket tart fenn.
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Az intézmény szervezeti felépítését, tagolását az egyes
oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató és funkcionális
szervezeti egységeket és mûködésük rendjét részletesen a
Szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg.
Az intézmény vezetését, a vezetõk megbízását, illetve
felmentését, valamint hatásköröket az Ftv. és az intézmény
Szervezeti és mûködési szabályzata határozza meg.
10. Az intézmény ingatlanállománya
10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincstári
Vagyoni Igazgatósággal megkötött 390110-2006/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdéssel, a 2003. 11. 19-én jóváhagyott
vagyonmegosztási dokumentáció (száma: E-8859/20045.,
KVÖO-6713/2004.) alapján.
Jogelõdök vagyonkezelésének számai:
– Besenyei 1997. 12. 08. 370619/1997/0100.
– GATE 1998. 01. 14. 370200/1998/0100.
(2. számú melléklet szerint.)
10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegyzéke: nincs az intézménynek.
10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme: nincs az intézménynek.
11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 13 800 fõ, amely számított hallgatói létszámként 9347 fõ.
12. Az intézményi hozzájárulással vagy közremûködéssel létrehozott, illetve mûködtetett társaságok, egyesületek, alapítványok és egyéb szervezetek jegyzéke és alapító
okiratai, illetve az alapítással összefüggõ más dokumentumai a Szervezeti és mûködési szabályzat mellékletét képezik.
13. Az alapító okirat a 7689-1/2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.
Budapest, 2007. december 5.
(32705-1/2007.)
Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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Cím
Ssz.

település

utca, házszám

Mûvelési ág
megnevezés

Hrsz.

Területe
(m2)

Vagyonkezelési
hányad

Beépítetlen
terület (m2)

Felépítmények
száma (db)
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2. számú melléklet
Beépített
terület (m2)

Nyíregyháza

Sóstói út 31/b.

1375/21

Fõiskola

4 443

1/1

2 996

1

Nyíregyháza

Sóstói út 31/b.

1375/22

Egyetem és gázmotoros kp.

98 283

1/1

76 772

14

1447
21511

3.

Nyíregyháza

Május 1. tér

2263/94

Ált. iskola

11 786

1/1

8 776

2

3010

4.

Nyíregyháza

Erdõ sor 7.

1396

Ált. iskola

9 596

1/1

6 712

2

2884

5.

Nyíregyháza

Rákóczi u. 69-1

1024/4

Fõiskola

45 358

1/1

43 334

2

2024

6.

Nyíregyháza

Rákóczi u. 69-2.

1024/5

Fõiskola

42 361

1/1

32 977

15

9384

7.

Nyíregyháza

Kójai u. 9–11.

1385/10

Ipartelep

29 493

1/1

24 188

2

5305

8.

Nyíregyháza

Kótaji út 9-2

1385/3

Lakóház, udvar, gazd. épület

828

1/1

828

–

–

9.

Nyíregyháza

belterület

1385/11

Beépítetlen ter.

240

1/1

240

–

–

10.

Nyíregyháza

belterület

1385/12

Épület és udvar

500

1/1

500

–

–

11.

Nyíregyháza

belterület

1384/2

Beépítetlen ter.

669

1/1

669

–

–

12.

Rakamaz

Strand u. 10.

2408

Üdülõ épület

3 487

1/1

3 197

1

290

13.

Mátraszentimre

Szabadság u. 46.

092/113

Lakóház, udvar, gazd. épület

742

1/1

634

2

108

14.

Mátraszentimre

Szabadság u. 46.

092/114

Lakóház, udvar, gazd. épület

164

1/1

136

1

28

15.

Mátraszentimre

Szabadság u. 46

092/115

Lakóház, udvar, gazd. épület

614

1/1

553

1

61

16.

Nyírtelek

Ferenctanya

0138/8

Mûv. alól kivont

1 396

1/1

1 396

–

–

17.

Nyírtelek

Ferenctanya

0138/9

Szántó

65 818

1/1

65 818

–

–

18.

Nyírtelek

Ferenctanya

0150/2

Út

4 924

1/1

4 924

–

–

19.

Nyírtelek

Ferenctanya

0150/4

Szántó

559 207

1/1

559 207

–

–

20.

Nyírtelek

Ferenctanya

0151

Út

13 971

1/1

13 971

–

–

21.

Nyírtelek

Ferenctanya

0152

Szántó

334 876

1/1

334 876

–

–

22.

Nyírtelek

Ferenctanya

0154

Szántó

1 026 154

1/1

1 026 154

–

–

23.

Nyírtelek

Ferenctanya

0157

Út

16 445

1/1

16 445

–

–

24.

Nyírtelek

Ferenctanya

0203

Szántó

336 272

1/1

336 272

–

–

25.

Nyírtelek

Ferenctanya

0205

Szántó

354 237

1/1

354 237

–

–

26.

Napkor

Külterület

0178/27

Major

21 270

32/100

11 398

1

9872

27.

Napkor

Külterület

0178/26

Major

2 681

1/1

2 681

–

–
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II. FÕRÉSZ: Hivatali igazgatás
ÁLLAMI VAGYON HASZNOSÍTÁSA
Pályázati felhívás
a magyar államot megilletõ halászati jog hasznosítására
A Heves Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Vadászati és Halászati osztálya pályázatot hirdet a következõ vízterület magyar államot megilletõ halászati jogának hasznosítására:
1. Eger-patak (Felnémet–Nagytálya települések közötti szakasz)
A pályázat részletes feltételeit, térképi anyagát, valamint jogszabályi feltételrendszerét tartalmazó dokumentum
10 000 Ft díj ellenében 2008. február 18-tól átvehetõ a Heves Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Vadászati
és Halászati osztályán. Cím: 3301 Eger, Szövetkezet út 6., telefon: (36) 510-761. Ügyintézõ: Vermes István halászati fõfelügyelõ.
A pályázat benyújtási határideje: 2008. április 12.

AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI
Összefoglaló
a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének
2007. évi átfogó ellenõrzésérõl (0753)
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 a 2004–2007. évekre vonatkozó költségvetéseket a költségvetési kiadások forráshiányával tervezte, a tervezett költségvetési bevételek egyik évben sem biztosítottak fedezetet a költségvetési kiadásokra. A 2004–2006.
években a költségvetés egyensúlyát azonban összességében biztosították, a teljesített összes költségvetési bevétel fedezte a teljesített összes költségvetési kiadást, amit az év közben elnyert pályázati pénzösszegek, az eredeti elõirányzatként
nem tervezett pénzmaradvány-igénybevétel, egyes költségvetési bevételek alultervezése, valamint a kiadások csökkentésére irányuló intézkedések, a pályázati lehetõségek kihasználása és a kórház bevételi többletei eredményezett. Az Önkormányzat hivatala év közben a pénzügyi egyensúly biztosításához a 2004. és a 2005. évben rövid lejáratú, mûködési
célú hiteleket, 2005 májusától egyre nagyobb mértékû napi folyószámlahitelt is igénybe vett, valamint a 2006. évben
500 millió Ft hosszú lejáratú mûködési célú hitelt is felvett a kórház nélkül számított mûködési célú költségvetési kiadások forráshiánya miatt.
Az Önkormányzat a belsõ szabályozottság és szervezettség terén összességében nem készült fel eredményesen az
európai uniós források igénybevételére és felhasználására, mivel nem szabályozták az európai uniós forrásokkal összefüggésben az önkormányzati szintû döntési jogköröket, pályázatfigyelési, pályázatkészítési, nyilvántartási, információáramlási feladatokat, valamint az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések lebonyolítási rendjét. Az Önkor-
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mányzat hivatalában mûködõ e-közigazgatási feladatokat ellátó informatikai rendszer csupán az önkormányzati ügyintézésekkel kapcsolatos információs, tájékoztató szolgáltatást tett lehetõvé. Az Önkormányzat nem teljesítette a közérdekû adatok közzétételére vonatkozó kötelezettségét, törvényi elõírás ellenére a 2006. évben nyújtott fejlesztési célú támogatások adatait, illetve a 2007. I. félévben az önként vállalt feladatok ellátásához nyújtott mûködési és fejlesztési támogatások adatait (kivéve a Közgyûlés elnöke által adottakat), valamint a 2005. és a 2006. évi költségvetési beszámolók
szöveges indoklását nem tette közzé.
Az Önkormányzat hivatalában a költségvetés tervezési és a zárszámadás-készítési folyamatok szabályozottsága
összességében alacsony kockázatot jelentett, a gazdálkodási, a pénzügyi-számviteli és a folyamatba épített ellenõrzési
feladatok szabályozottsága – a feladatok hiányos szabályozása miatt – közepes kockázatot jelentett a feladatok szabályszerû végrehajtásában. A költségvetés és zárszámadás-készítés folyamatában a kialakított kontrollok mûködésének
megbízhatósága összességében kiváló volt, mert az elõírt egyeztetési, ellenõrzési feladatokat elvégezték. A pénzügyi
gazdálkodás folyamatában a kialakított kontrollok mûködésének megbízhatósága gyenge volt, mivel a szakmai teljesítésigazolás és az utalvány-ellenjegyzés nem adott megfelelõ biztosítékot a gazdálkodási feladatok megfelelõ, szabályszerû ellátására.
A belsõ ellenõrzés szervezeti kereteinek kialakítása és szabályozása a belsõ ellenõrzés végrehajtásában összességében
alacsony kockázatot jelentett, valamint a belsõ ellenõrzés mûködésének megbízhatósága a 2006. évben jó volt, mert az
elõforduló hiányosságok nem veszélyeztették az ellenõrzés mûködésének megbízhatóságát. Az Önkormányzat gazdálkodásának 2004. évi átfogó ellenõrzésérõl készített, valamint a zárszámadáshoz kapcsolódó ellenõrzések során tett megállapítások, javaslatok hasznosítására készített intézkedési tervben meghatározták az elvégzendõ feladatokat, a
javaslatok mintegy négyötödét hasznosították.
A helyszíni ellenõrzés megállapításai mellett a jogszabályi elõírások betartása, valamint a munka színvonalának javítása érdekében javaslatokat fogalmaztunk meg a Közgyûlés elnöke és a fõjegyzõ részére. Javasoltuk, hogy a Közgyûlés
elnöke 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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Az Oktatási és Kulturális Minisztérium közleményei
bevalláskezelés/Szakképzési hozzájárulás oldalról letölthetõ.
Aki az Szht. 4. § (1) pontja szerint gyakorlati képzés
megszervezésével teljesíti szakképzési hozzájárulási kötelezettségét és az Szht. 4. § (9) pontja szerint a bruttó kötelezettségük és a kötelezettségcsökkentõ tételeik egyenlegeként – nettó kötelezettségként – befizetési kötelezettség áll
fenn, úgy azt a tárgyévet követõ év második hónapjának
15. napjáig kell befizetni a Munkaerõpiaci Alap Magyar
Államkincstárnál vezetett 10032000-01744260-70000007
A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének számú NSZFI-MPA területi elõirányzat-felhasználási ketámogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény (a továb- retszámlájára.
biakban: Szht.) végrehajtására kiadott 13/2004. (IV. 27.)
OM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése
FIGYELEM!
értelmében: „Az a hozzájárulásra kötelezett, aki az Szht.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NSZFI a honlapján a
4. §-ának (1) bekezdése szerinti gyakorlati képzés szervewww.nive.hu,
a Támogatás és bevalláskezelés/Szakképzési
zésével teljesíti szakképzési hozzájárulási kötelezettségét
hozzájárulás
oldalon
közzéteszi mindazon nyomtatványokat
(a továbbiakban: hozzájárulásra kötelezett), a gyakorlati
és
ûrlapokat,
valamint
a hozzájuk tartozó kitöltési utasításoképzés szervezésére irányuló elsõ együttmûködési megálkat,
segédleteket,
amelyek
a szakképzési hozzájárulás bevallapodás, tanulószerzõdés, illetve hallgatói szerzõdés meglásával,
elszámolásával,
illetõleg
az évközi többletköltség
kötését követõ 30 napon belül köteles a Nemzeti Szakképvisszaigénylésével
kapcsolatosan
használandók.
zési és Felnõttképzési Intézethez (a továbbiakban:
Felhívjuk a figyelmet, hogy az Szht.
NSZFI) bejelentkezni az NSZFI által a Magyar Közlöny– 5. § (1) bekezdése szerint:
ben közzétett bejelentkezési nyomtatványon. Az NSZFI az
„Az a hozzájárulásra kötelezett, aki nem szervez a 4. §
elfogadott bejelentkezési nyomtatvány másolatát megküldi
szerint
gyakorlati képzést, köteles bruttó kötelezettségét
a hozzájárulásra kötelezettnél folyó gyakorlati képzés te–
a
(2)
bekezdésben
foglaltak figyelembevételével – az állephelye szerint illetékes területi gazdasági kamara
lami
adóhatóságnál
vezetett szakképzési hozzájárulás
(a továbbiakban: területi gazdasági kamara), továbbá az
számlára
befizetni.”
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal területileg illetékes
– 6. § (1) bekezdése szerint:
igazgatósága (a továbbiakban: APEH illetékes igazgató„Az a hozzájárulásra kötelezett, aki nem szervez gyakorsága) részére.”
lati
képzést
A Szht. 4. § (10) bekezdése alapján a gyakorlati képzés
a) a szakképzési hozzájárulás alapját és az éves bruttó
megszervezésével teljesítõ hozzájárulásra kötelezettnek a
Rendeletben elõírtak szerint bejelentkezési, bevallási és el- kötelezettségét,
b) az 5. § (2) bekezdése szerint elszámolható módon és
számolási kötelezettsége van az NSZFI-vel szemben.
A bejelentkezési kötelezettségnek a „BEJELENTKE- mértékben felmerült kötelezettségcsökkentõ tételek éves
ZÉSI NYOMTATVÁNY a szakképzési hozzájárulási köte- összegét,
c) az éves bruttó kötelezettség és a b) pont szerinti
lezettségüket gyakorlati képzés megszervezésével teljesítõk
összegek különbözeteként megállapított éves nettó kötelerészére” kitöltésével és benyújtásával kell eleget tenni.
A „2007. ÉVES BEVALLÁS a gyakorlati képzést szer- zettségét maga állapítja meg és vallja be az adóévet követõ
vezõk részére a szakképzési hozzájárulási kötelezettség év második hónap 15. napjáig az állami adóhatóságnak.”
teljesítésérõl” nyomtatvány kitöltésével és a tárgyévet köA fentiek egyben azt is jelentik, hogy a gyakorlati képvetõ második hónap 15. napjáig történõ benyújtásával kell zést nem szervezõ hozzájárulásra kötelezetteknek a
eleget tenni.
2007. évi szakképzési hozzájárulási kötelezettségükrõl az
A nyomtatványok és a hozzájuk tartozó kitöltési utasítá- NSZFI felé nem kell bevallást, elszámolást, tájékoztasok az NSZFI www.nive.hu honlapjáról, a Támogatás és tást küldeniük, és a kötelezettségük befizetését az APEH
A Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet
tájékoztatója
a 2003. évi LXXXVI. törvény,
valamint a végrehajtására kiadott
13/2004. (IV. 27.) OM rendelet 1. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján teljesítendõ bejelentkezési
kötelezettségrõl, illetve a 2007. évi szakképzési
hozzájárulási kötelezettség elszámolásáról,
bevallásáról és befizetésérõl
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Szakképzési hozzájárulás beszedési számla 1003200006056061 számlájára kell teljesíteniük.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NSZFI az elõzõektõl eltérõen tévesen közvetlenül az NSZFI-MPA Képzési Alaprész területi elõirányzat-felhasználási keretszámlára fizetett 2007. évre vonatkozó befizetéseket kérelemre visszafizeti. A kérelembe a befizetõ azonosítását szolgáló adatokon (pontos név, cím, adószám, pénzforgalmi jelzõszám)
kívül feltétlenül fel kell tüntetni azt, hogy a visszafizetés a
2007. évi hozzájárulási kötelezettség téves befizetése miatt vált szükségessé, továbbá a befizetés dátumát és annak
a számlának a számát, amelyre a befizetés történt. A kérelem mellékleteként kérjük csatolni a befizetést igazoló
bankkivonat másolatát.
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(IV. 8.) Korm. rendelet szerint a Központ elektronikus formanyomtatványán keresztül államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt készíttet.
Az elsõ akkreditációs felülvizsgálat határideje: 2009. április 16.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan
benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke
5000 Ft.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet
INDOKOLÁS
A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 02. 26-án átvett hiánytalan kérelem, valamint a Szakértõi Bizottság jelentése alapján 2007. 04. 16-án hozta meg döntését.
A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület döntése alapján
hozott jogerõs akkreditációs határozatok

A Szakértõi Bizottság összetétele ellen a kérelmezõ kifogással nem élt.

HATÁROZAT
A Debreceni Egyetem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)
által benyújtott nyelvvizsgaközpont és nyelvvizsgarendszer akkreditációja iránti kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007. április 16-i ülésén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ nyelvvizsgaközpont és
nyelvvizsgarendszer akkreditációja iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint
engedélyezi:

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló
államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított
71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának
(3) bekezdésében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról,
valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.)
OM rendelet 7. §-ában és az Akkreditációs Kézikönyvben
foglaltak az irányadók.

1. A nyelvvizsgaközpont:
neve: Debreceni Egyetem Idegennyelvi Központ
DExam Vizsgaközpont
címe: 4032 Debrecen, Komlóssy út 56.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról
szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

2. A nyelvvizsgarendszer:
neve: DExam
fajtája: általános, egynyelvû
nyelve: angol

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

3. Akkreditált vizsgahely:
neve: Debreceni Egyetem Idegennyelvi Központ
DExam Vizsgaközpont
címe: 4032 Debrecen, Komlóssy út 56.

Budapest, 2007. április 18.
Ügyszám: AK-XXVIII/1/2007.
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:

Az akkreditált nyelvvizsgaközpont köteles az államilag elismert nyelvvizsgáztatás során a vizsgázókról a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ elektronikus felületén anyakönyvet vezetni.
Az akkreditált nyelvvizsgaközpont a nyelvvizsgáztatás során a sikeres vizsgázóknak a többször módosított 71/1998.

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

***
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HATÁROZAT

HATÁROZAT

A SZIE Zöld Út Nyelvvizsgaközpont (2103 Gödöllõ,
Páter K. u. 1.) akkreditált vizsgaközpont által új szakirány akkreditációja iránt benyújtott kérelem tárgyában a
Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007. októberi 8-i ülésén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ új szakirány
akkreditációja iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint
engedélyezi:

Az EURO Nyelvvizsga Kft. (1012 Budapest, Vérmezõ
u. 4.) akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007. októberi 8-i ülésén a
következõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

Név: Zöld Út Szaknyelvi Vizsga
Nyelv: angol és német kétnyelvû
Fajta: szaknyelvi
Szakirány: mûszaki szaknyelv

Név: Universitas Tanoda 2004 Bt.
Cím: 7400 Kaposvár, Fõ u. 29.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül
jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XV/1/2001. és
AK-XV/6/2002. számú határozattal együtt érvényes.

az

INDOKOLÁS

engedélyezi:

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül
jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XVI/1/2001. és az
AK-XVI/44/2004. számú határozattal együtt érvényes.
INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 09. 4-én átvett hiánytalan kérelem, valamint a Szakértõi Bizottság jelentése alapján 2007. 10. 8-án hozta meg döntését.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 08. 15-én átvett
hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely
– mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és
infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és
az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló
államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított
71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának
(3) bekezdésében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról,
valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.)
OM rendelet 7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az
Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról
szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. október 10.

Budapest, 2007. október 10.

Ügyszám: AK-XV/16/2007.

Ügyszám: AK-XVI/64/2007.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:

A Szakértõi Bizottság összetétele ellen a kérelmezõ kifogással nem élt.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsgabizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm.
rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdésében,
6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga
egységes követelményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól
szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet 7. §-ában és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról
szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

Fazekas Márta s. k.,

Fazekas Márta s. k.,

igazgató

***

igazgató

***
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HATÁROZAT

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085
Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007. november 5-i ülésén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási
Hivatal a következõk szerint
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rõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.
Budapest, 2007. november 7.
Ügyszám: AK-I/101/2007.
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:
Fazekas Márta s. k.,
igazgató

engedélyezi:

***

Név: Katedra Közép-Magyarország Oktató, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Cím: 2112 Veresegyház, Köves u. 2/A

HATÁROZAT

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az
Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan
benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke
5000 Ft.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-I/1/2000. számú határozattal
együtt érvényes.
INDOKOLÁS
A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 10. 15-én átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján 2007. 11. 5-én megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek
a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló
államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított
71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának
(3) bekezdésében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról,
valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.)
OM rendelet 7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az
Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról
szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékek-

A Gábor Dénes Fõiskola LEXINFO Informatikai
Nyelvvizsgaközpont (1037 Budapest, Bécsi u. 324.) akkreditált vizsgaközpont által akkreditált vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát
Akkreditáló Testület 2007. november 5-i ülésén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk
szerint
engedélyezi:
Név: Pannon Egyetem Nyelvvizsga Iroda 5. sz.
LEXINFO akkreditált vizsgahely
Cím: 8200 Veszprém, Egyetem u. 3.
Nyelvvizsgarendszer: LEXINFO
Nyelvek: angol, kétnyelvû; német, kétnyelvû
Fajta: informatikai szaknyelvi
A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az
Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan
benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke
5000 Ft.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XVIII/2/2004. számú határozattal együtt érvényes.
INDOKOLÁS
A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 10. 15-én átvett hiánytalan kérelem alapján 2007. 11. 5-én megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a
kérelmezõ akkreditált vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az
Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló
államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított
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71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának
(3) bekezdésében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról,
valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.)
OM rendelet 7. §-ában, a 12. § (2) bekezdésében és az
Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról
szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.
Budapest, 2007. november 7.
Ügyszám: AK-XVIII/6/2007.
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:
Fazekas Márta s. k.,
igazgató

***
HATÁROZAT
A GB Resources Oktatási és Tanácsadó Kft. (1028 Budapest, Fuvola u. 5/A), mint a London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board, Education Development International Plc (LCCI International Qualifications Siskin Parkway East, Middlemarch Business Park,
Ceventry CV3 4ST) magyarországi képviselõje, akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely létesítése
iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007. november 5-i ülésén a következõ
döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint
engedélyezi:
Név: Feran-2 Bt.
Cím: 6725 Szeged, Gõz u. 7.
A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az
Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan
benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke
5000 Ft.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
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Ez a határozat csak az AK-XXV/1/2004. számú határozattal együtt érvényes.
INDOKOLÁS
A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 10. 10-én átvett hiánytalan kérelem alapján megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei
megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló
államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított
71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának
(3) bekezdésében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról,
valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.)
OM rendelet 7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az
Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról
szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.
Budapest, 2007. november 7.
Ügyszám: AK-XXV/13/2007.
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:
Fazekas Márta s. k.,
igazgató

***
HATÁROZAT
A Goethe-Institut Budapest (1092 Budapest, Ráday
u. 58.), mint a Goethe Institut Goethe vizsgarendszer (Dachauer Straße 122 80637 München Postfach 19 04 19,
80604 München) magyarországi képviselõje akkreditált
vizsgarendszerének új vizsgaszinttel történõ bõvítését kérelmezi. A benyújtott kérelemrõl a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007. november 12-i ülésén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ Goethe-Zertifikat B2 nevû vizsgaszintjét az Oktatási Hivatal
engedélyezi.
A kérelmezõ köteles az államilag elismert nyelvvizsgáztatás során az új vizsgaszinten vizsgázókról az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (a továb-
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biakban: OH-NYAK) elektronikus felületén anyakönyvet
vezetni.
A kérelmezõ a nyelvvizsgáztatás során az új vizsgaszint
tekintetében a sikeres vizsgázóknak a többször módosított
71/1998. (IV. 8.) Korm. rendelet szerint az OH-NYAK
elektronikus formanyomtatványán keresztül államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt készíttet.
A kérelmezõ köteles az új vizsgaszint tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az
Akkreditációs Kézikönyvben (a továbbiakban: AK) foglalt feltételeket.

2008/12. szám

Az eljárásért fizetendõ akkreditációs díj mértékét az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999.
(VII. 21.) OM rendelet 1. számú melléklete határozza meg,
melyet a kérelmezõ hivatalomnál megfizetett.
A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló
1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.
Budapest, 2007. november 14.
Ügyszám: AK-X/22/2007.
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan
benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke
5000 Ft.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-X/1/2000. számú határozattal
együtt érvényes.

INDOKOLÁS
A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. június 29-én
átvett formailag hiánytalan kérelem, a 2007. október 9-én
átvett tartalmi kiegészítés, valamint a Szakértõi Bizottság
jelentése alapján 2007. november 12-i ülésén azt a döntést
hozta, hogy támogatja a Goethe vizsgarendszer jelen kérelemben szereplõ Goethe-Zertifikat B2 önálló vizsgaszintet
képviselõ vizsgájának akkreditációját.
A Szakértõi Bizottság összetétele ellen a kérelmezõ kifogással nem élt.
Hatáskörömet az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-a, az idegennyelv-tudást
igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a
nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított
71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának
(3) bekezdése, 6. §-ának (3) bekezdése, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és
annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM
rendelet határozza meg, az akkreditáció részletes feltételeit és dokumentációját az AK tartalmazza.
A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (Ket.) 98–99. §-ain, valamint a KR 6. §
(84) bekezdésén alapul.

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

***
HATÁROZAT
A Károli Gáspár Református Egyetem Idegen Nyelvi
Lektorátus (1091 Budapest, Kálvin tér 9.) által benyújtott
nyelvvizsgaközpont és nyelvvizsgarendszer akkreditációja iránti kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló
Testület 2007. november 26-i ülésén a következõ döntést
hozta: A kérelmezõ nyelvvizsgaközpont és nyelvvizsgarendszer akkreditációja iránti kérelmét az Oktatási Hivatal
a következõk szerint
engedélyezi:
1. A nyelvvizsgaközpont:
neve: Theolingua Egyházi Szaknyelvi Vizsgaközpont
címe: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.
2. A nyelvvizsgarendszer:
neve: Theolingua Egyházi Szaknyelvi Vizsga
fajtája: egyházi (hittudományi) szaknyelvi, kétnyelvû
nyelve: angol, német
3. Akkreditált vizsgahely:
neve: Theolingua Egyházi Szaknyelvi Vizsgaközpont
címe: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.
Az akkreditált nyelvvizsgaközpont köteles az államilag elismert nyelvvizsgáztatás során a vizsgázókról a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ elektronikus felületén anyakönyvet vezetni.
Az akkreditált nyelvvizsgaközpont a nyelvvizsgáztatás során a sikeres vizsgázóknak a többször módosított
71/1998. (IV. 8.) Korm. rendelet szerint a központ elektronikus formanyomtatványán keresztül államilag elismert
nyelvvizsga-bizonyítványt készíttet.
Az elsõ akkreditációs felülvizsgálat határideje: 2009. november 26.

2008/12. szám
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A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan
benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke
5000 Ft.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
INDOKOLÁS
A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 10. 29-én átvett hiánytalan kérelem, valamint a Szakértõi Bizottság jelentése alapján 2007. 11. 26-án hozta meg döntését.
A Szakértõi Bizottság összetétele ellen a kérelmezõ kifogással nem élt.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló
államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított
71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának
(3) bekezdésében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról,
valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.)
OM rendelet 7. §-ában és az Akkreditációs Kézikönyvben
foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról
szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.
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A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan
benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke
5000 Ft.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-VII/1/2000. számú határozattal
együtt érvényes.
INDOKOLÁS
A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 12. 3-án átvett hiánytalan kérelem alapján megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei
megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló
államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított
71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának
(3) bekezdésében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról,
valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.)
OM rendelet 7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az
Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról
szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

Budapest, 2007. november 26.
Ügyszám: AK-XXIX/1/2007.
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:
Fazekas Márta s. k.,
igazgató

***
HATÁROZAT

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.
Budapest, 2007. december 6.
Ügyszám: AK-VII/42/2007.
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:

A BME Nyelvvizsgaközpont (1111 Budapest, Egry J.
u. 1.) akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007. december 3-i ülésén a
következõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint
engedélyezi:
Név: Katedra Nyelviskola Kft.
Cím: 1075 Budapest, Madách tér 4.

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

***
HATÁROZAT
Az EURO Nyelvvizsga Kft. (1012 Budapest, Vérmezõ
u. 4.) akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007. december 3-i ülésén a
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következõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint
engedélyezi:
Név: Katedra Nyelviskola Kft.
Cím: 1075 Budapest, Madách tér 4.
A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az
Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül
jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XVI/1/2001. számú és az
AK-XVI/44/2004. számú határozattal együtt érvényes.
INDOKOLÁS
A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 11. 12-én átvett hiánytalan kérelem alapján megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei
megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló
államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított
71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának
(3) bekezdésében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról,
valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.)
OM rendelet 7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az
Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról
szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.
Budapest, 2007. december 6.

2008/12. szám
HATÁROZAT

A KJF Nyelvvizsgaközpont (8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 55.) akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007. december 3-i ülésén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási
Hivatal a következõk szerint
engedélyezi:
Név: Nyíregyházi Fõiskola Idegennyelvi Intézet
Cím: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B
A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül
jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XXII/1/2003. számú határozattal együtt érvényes.
INDOKOLÁS
A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 11. 26-án átvett hiánytalan kérelem alapján megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei
megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló
államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított
71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának
(3) bekezdésében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról,
valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.)
OM rendelet 7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az
Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról
szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.
Budapest, 2007. december 6.

Ügyszám: AK-XVI/65/2007.

Ügyszám: AK-XXII/11/2007.
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,

Fazekas Márta s. k.,

igazgató

igazgató

2008/12. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

1659

A Honvédelmi Minisztérium közleményei
A Honvédelmi Minisztérium
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség
vezérigazgatójának
13/2008. (HK 5.) HM FLÜ
intézkedése
a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ
és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya
utazási költségátalányáról, valamint
a szállítási normaösszegekrõl

2. A Rendelet 16. § (3) bekezdés alapján a kiküldött és
családtagi pótlékra jogosuló hozzátartozója utazási költségátalányának elkészítésére és közzétételére a Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség,
mint illetékes logisztikai ellátó szerv jogosult.

3. A Rendelet 17. § (7) bekezdés alapján a honvédség
tartós külföldi szolgálatot teljesítõ kiküldöttei állomáshelyéül szolgáló helyõrségek esetében a szállítási normaösszegek elkészítésére és közzétételére a Honvédelmi MiA honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló nisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, mint ille2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésben kapott felha- tékes logisztikai ellátó szerv jogosult.
talmazás alapján, figyelemmel a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és külföldi tanulmányokat folyta4. A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és
tó személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellát- külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya által
mányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. igénybe vehetõ utazási költségátalányt, valamint a szállítási
(VI. 20.) HM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendel- normaösszeget a Rendelet vonatkozó szabályainak alkalmakezéseire, a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot telje- zásával az intézkedés melléklete szerint állapítom meg.
sítõ és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya
utazási költségátalányáról, valamint a szállítási norma5. Az intézkedés az aláírás napján lép hatályba*, és
összegekrõl az alábbi
2008. december 31-én hatályát veszti.
intézkedést
Dr. Horváth József
adom ki:
dandártábornok s. k.,
1. Az intézkedés hatálya a Magyar Honvédség külföldi
szolgálatot teljesítõ és a külföldi tanulmányokat folytató
személyi állományára terjed ki.

HM FLÜ vezérigazgató

*Az intézkedés aláírásának napja 2008. február 14.
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1. számú melléklet a 13/2008. (HK 5.) HM FLÜ intézkedéshez
Szállítási normaösszegek (forintban)
Helyõrség

Utazásiköltség-átalány
(forintban)

Egyedülálló (300 kg)
Bp. Céláll.

Bécs

10 010

69 927

Céláll. Bp.

Kiküldött + 1 fõ (450 kg)
Bp. Céláll.

Céláll. Bp.

Kiküldött + 2 fõ (500 kg)
Bp. Céláll.

Céláll. Bp.

Kiküldött + 3 fõ (550 kg)
Bp. Céláll.

Céláll. Bp.

Kiküldött + 4 fõ (600 kg)
Bp. Céláll.

Céláll. Bp.

69 927

104 891

104 891

116 545

116 545

128 200

128 200

139 854

139 854

15 050

79 239

79 239

113 857

113 857

126 507

126 507

139 158

139 158

151 808

151 808

Brunnsum

98 350

89 631

86 545

134 446

129 817

149 385

144 241

164 323

158 665

179 262

173 089

Brüsszel

87 850

99 633

96 546

149 449

144 820

166 054

160 911

182 660

177 002

199 265

193 093

Bydgoszcz

37 100

82 244

81 015

123 366

121 522

137 073

135 025

150 780

148 527

164 488

162 030

Capellen

58 590

82 244

82 244

123 366

123 366

137 073

137 073

150 780

150 780

164 488

164 488

Casteau–Mons

72 870

89 631

86 545

134 446

129 817

149 385

144 241

164 323

158 665

179 262

173 089

Edmonton

228 550

Szállítás esetén a normaösszeg külön intézkedésben kerül meghatározásra

Geilen-Kirchen

22 400

86 545

86 545

129 817

129 817

144 241

144 241

158 665

158 665

173 089

173 089

Genf

37 800

94 163

94 163

141 245

141 245

156 939

156 939

172 633

172 633

188 327

188 327

Glons

95 900

89 617

86 545

134 425

129 817

149 361

144 241

164 297

158 665

179 233

173 089

Göteborg

40 600

160 994

160 994

241 491

241 491

268 323

268 323

295 156

295 156

321 988

321 988

Hamburg

18 550

86 545

86 545

129 817

129 817

144 241

144 241

158 665

158 665

173 089

173 089

Heidelberg

46 340

79 157

79 157

118 736

118 736

131 929

131 929

145 122

145 122

158 315

158 315

Izmír

114 100

217 712

168 445

326 567

252 668

362 853

280 742

399 138

308 817

435 423

336 891

Kalkar

45 850

86 545

86 545

129 817

129 817

144 241

144 241

158 665

158 665

173 089

173 089

Kijev

31 850

119 179

100 719

178 769

151 078

198 632

167 864

218 495

184 651

238 358

201 437

Madrid

35 000

131 496

125 337

197 244

188 006

219 160

208 896

241 075

229 785

262 991

250 675

Molesworth

39 340

125 337

106 863

188 006

160 294

208 896

178 104

229 785

195 915

250 675

213 725

47 950

140 740

119 179

211 110

178 769

234 567

198 632

258 024

218 495

281 481

238 358

195 915

324 574

213 725

Monsanto
Monterey, USA
Moszkva
Motta di Livenza

188 650
43 750

Szállítás esetén a normaösszeg külön intézkedésben kerül meghatározásra
162 287

106 863

243 431

160 294

270 479

178 104

297 526

79 157

79 157

118 736

118 736

131 929

131 929

145 122

145 122

158 315

158 315

102 550

98 861

98 861

148 292

148 292

164 769

164 769

181 245

181 245

197 722

197 722

Norfolk, USA

178 150

141 717

154 600

154 600

201 251

219 945

219 945

92 190

Ottawa

203 350

Párizs

42 350

Szállítás esetén a normaösszeg külön intézkedésben kerül meghatározásra
77 300

77 300

115 950

115 950

128 833

128 833

141 717

Szállítás esetén a normaösszeg külön intézkedésben kerül meghatározásra
109 973

109 973

164 959

164 959

182 558

182 558

201 251
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Belgrád

Helyõrség

Egyedülálló (300 kg)
Bp. Céláll.

Poggio Renatico

57 540

91 474

Céláll. Bp.

Kiküldött + 1 fõ (450 kg)
Bp. Céláll.

Céláll. Bp.

Kiküldött + 2 fõ (500 kg)
Bp. Céláll.

Céláll. Bp.

Kiküldött + 3 fõ (550 kg)
Bp. Céláll.

Céláll. Bp.

Kiküldött + 4 fõ (600 kg)
Bp. Céláll.

Céláll. Bp.

91 474

137 211

137 211

152 457

152 457

167 702

167 702

182 948

182 948

Ramstein

53 970

86 545

86 545

129 817

129 817

144 241

144 241

158 665

158 665

173 089

173 089

Rheindahlen

54 460

86 545

86 545

129 817

129 817

144 241

144 241

158 665

158 665

173 089

173 089

Regina (Moose Jaw)

239 400

Róma

Szállítás esetén a normaösszeg külön intézkedésben kerül meghatározásra

103 250

93 946

93 946

140 919

140 919

156 577

156 577

172 234

172 234

187 892

187 892

Solbiate Olona

45 850

85 316

85 316

127 974

127 974

142 193

142 193

156 412

156 412

170 631

170 631

Stavanger

92 050

159 215

159 201

238 823

238 801

265 359

265 335

291 894

291 868

318 430

318 402

Tampa, USA
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Szállítási normaösszegek (forintban)
Utazásiköltség-átalány
(forintban)

168 350

Szállítás esetén a normaösszeg külön intézkedésben kerül meghatározásra

66 815

79 157

79 157

118 736

118 736

131 929

131 929

145 122

145 122

158 315

158 315

Ulm

53 900

77 447

77 447

106 255

106 255

118 060

118 060

129 866

129 866

141 671

141 671

Vyskov

10 050

69 927

69 927

104 891

104 891

116 545

116 545

128 200

128 200

139 854

139 854

Zágráb

10 500

72 999

72 999

109 499

109 499

121 665

121 665

133 832

133 832

145 998

145 998

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

Udine

1661

1662

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

A Magyar Honvédség
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ
parancsnokának (MH egészségügyi fõnök)
136/2008. (HK 5.) MH HEK
intézkedése
a vizitdíj, kórházi napidíj, és részleges térítési díj
megfizetésérõl, valamint az elszámolási nyilatkozat
szabályairól
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a kötelezõ egészségbiztosítási ellátásról szóló 1997. évi LXXXIII. törvényre, valamint végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm.
rendeletre, továbbá a térítési díj ellenében igénybe vehetõ
egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló
284/1997. (XII. 23.) Korm. rendeletre, valamint a sürgõs
szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról szóló 52/2006. (XII. 28.) EüM rendeletre, továbbá a
Magyar Honvédség belsõ rendelkezései kiadásának és a
szakirányítás rendjérõl szóló 119/2007. (HK 20.) HM utasítás 4. § (2) bekezdésére – a vizitdíj, kórházi napidíj és a
részleges térítési díj megfizetésének, valamint az elszámolási nyilatkozat szabályairól az alábbi
intézkedést
adom ki:
1. Az intézkedés hatálya az MH dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ Repülõorvosi, Egészségvizsgáló és Kutató Intézetre és az MH dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ Fogorvosi Rendelõre terjed ki.
2. A kötelezõ egészségbiztosítás keretében egészségügyi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál történõ
egészségügyi ellátás igénybevétele vizitdíj, kórházi napidíj, illetve részleges térítési díj megfizetésével történik.
3. Vizitdíj megfizetésével igénybe vehetõ szolgáltatások:
a) Fogászati alapellátás
b) Járóbeteg-szakellátás
c) Járóbeteg-szakellátás keretében nyújtott rehabilitációs ellátás
A vizitdíj összege 300 Ft.
4. Alkalmanként 1000 Ft emelt összegû vizitdíjat kell fizetni:
a) Járóbeteg-szakellátás esetében, amennyiben azt a
biztosított személy más finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál veszi igénybe, mint amelynél a beutaló orvos
azt kezdeményezte.
b) Járóbeteg-szakellátás esetében, ha a biztosított személy a beutalóval igénybe vehetõ ellátást beutaló nélkül
veszi igénybe.
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c) Ügyeleti járóbeteg-ellátás esetén, amennyiben annak
igénybevételét nem indokolja a sürgõs szükség (kivéve a
18 éven aluliak).
5. A vizitdíjat a szolgáltatás igénybevétele elõtt kell befizetni.
6. Az egynapos sebészeti ellátás jelentés és finanszírozás szempontjából fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátásnak
minõsül, ennek értelmében kórházi napidíjat kell utána fizetni.
7. A kórházi napidíj összege 300 Ft/nap.
8. A kórházi napidíjat a gyógyintézetbõl történõ elbocsátáskor kell beszedni.
9. Részleges térítési díj megfizetésével igénybe vehetõ
szolgáltatások:
a) Fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátás, ha azt a biztosított
beutaló nélkül veszi igénybe, kivéve a sürgõs szükség
esetét.
b) Fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátásnak a beutalási
rendtõl eltérõ igénybevétele, kivéve a sürgõs szükség
esetét.
c) A fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátás, amennyiben a
biztosított a finanszírozott egészségügyi szolgáltató munkarendje alapján beosztott orvos helyett másik orvost igényel.
10. A részleges térítési díj mértéke annak az összegnek a
30%-a, ami az adott ellátásért az egészségbiztosító felé elszámolható, azzal, hogy a biztosított által fizetendõ összeg
nem haladhatja meg a 100 000 Ft-ot.
11. Nem kell vizitdíjat, illetve kórházi napidíjat fizetni,
ha:
a) az ellátás kötelezõ járványügyi intézkedés részét
képezi,
b) az ellátás katasztrófa-egészségügyi ellátás részét
képezi,
c) a biztosított népegészségügyi célú, célzott szûrõvizsgálatot vesz igénybe,
d) az ellátás terhesgondozás, szülés, szülészeti ellátás és
gyermekágyas anya gondozásának részét képezi,
e) az ellátás sürgõsségi vagy kötelezõ gyógykezelésnek
minõsül,
f) az ellátás kórházi elhelyezésre, vagy a terhelt elmeállapotának pszichiátriai fekvõbeteg-gyógyintézetben történõ megfigyelésére irányuló, bírói döntés miatt szükséges,
g) az ellátás igénybevétele során a biztosított elhalálozott,
h) az ellátást a biztosított a hajléktalanok ellátására létrehozott és finanszírozott háziorvos által kiállított beutaló
alapján veszi igénybe,
i) a biztosított a 18. életévét még nem töltötte be,
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j) az ellátás a Magyar Honvédség tényleges állományú
tagjának, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a rendvédelmi szervek (határõrség, rendõrség, vám- és pénzügyõrség, polgári védelem, büntetés-végrehajtási szervezet,
állami és hivatásos önkormányzati tûzoltóság, polgári
nemzetbiztonsági szolgálat), az Országos Mentõszolgálat
és az irányítása alatt mentési feladatokat ellátó egyéb mentõszervezetek dolgozói a szolgálattal közvetlenül összefüggõ intézkedés vagy eljárása során szerzett sérülés vagy
betegség esetén (beleértve a kontroll- és kiegészítõ vizsgálatokat is),
k) az ellátást igénybe vevõ biztosított térítésmentesen
legalább 30 alkalommal adott teljes vért, és ezt az Országos Vérellátó Szolgálat által kiállított dokumentummal
igazolja,
l) tüdõszûrõ vizsgálat igénybevételére a fertõzõ betegségek és járványok megelõzése céljából kerül sor, függetlenül attól, hogy az kötelezõen elrendelt-e,
m) az ellátást a 18 év feletti, nappali rendszerû alapfokú
vagy középfokú iskolai oktatásban részt vevõ biztosított
az iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás keretében veszi
igénybe,
n) a külön jogszabály által elrendelt orvosszakértõi
vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási
vagy szociális juttatásra, kedvezményre, illetve az egészségbiztosítás pénzbeli vagy baleseti ellátására való jogosultság megállapítása céljából kerül sor,
o) ha az ellátás nem az OEP terhére történik,
p) fogvatartott személyek ellátásakor.
12. Nem kell vizitdíjat fizetni a csatolt dokumentumban
felsorolt tartós orvosi kezelések esetében, amennyiben az
annak részét képezi, vagy azzal kapcsolatos. A mentesség
a betegség diagnózisa felállításának dokumentált idõpontjától a biztosított gyógyulásáig, illetve a szakmailag indokolt kontrollvizsgálatok elvégzéséig tart.
13. Ha ugyanazon szolgáltatónál egy nap több járóbeteg-szakellátást vesz igénybe a biztosított személy, csak
egyszer kell vizitdíjat fizetnie.
14. Nem számít külön alkalomnak, ezért kezelésenként
nem kell vizitdíjat fizetni
a) injekciós, infúziós kúráért,
b) kötözésért,
c) gyógytornakezelésért,
d) fizikoterápiás kezelésért, amennyiben azt nem az orvos végzi,
e) fürdõgyógyászati ellátás részét képezõ kezelésért.
15. Sürgõsségi ellátást nyújtó munkahelyeken (ügyelet,
sürgõsségi fogadóhelyen, sürgõsségi osztályon, illetve soron kívüli ellátási igény esetében) a vizitdíjat és a kórházi
napidíjat az ellátás igénybevételét követõen kell beszedni,
amennyiben a sürgõs szükség nem állt fenn. Amennyiben
az orvosi vizsgálat olyan kórképet állapít meg, amely a
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sürgõs szükség kategóriájába tartozik, de a beteg már fizetett, a szolgáltatónak vizitdíj visszatérítési kötelezettsége
keletkezik.
16. Évente összesen 20 napnyi kórházi napidíj fizetése
után, amennyiben a biztosított a helyszínen igazolni tudja,
nem kell a továbbiakban fizetni.
17. Az egészségügyi szolgáltató jól látható helyre köteles kifüggeszteni a díjfizetési kötelezettségrõl szóló tájékoztatót, melynek az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a fizetendõ vizitdíj, illetve kórházi napidíj mértékét,
b) a fizetés lehetséges módjait, ideértve az általa elfogadásra kerülõ vizitbérlet azonosításra alkalmas megnevezését,
c) a fizetés helyét.
18. A vizitdíjat az adott napon elõször igénybe vett ellátás kezdetéig meg kell fizetni, kivéve, ha sürgõsségi ellátásról kiderül, hogy indokolatlanul kérték.
19. Az igénybe nem vett ellátásért fizetett vizitdíjat, illetve a törvényi mentesség ellenére beszedett vizitdíjat/napidíjat az egészségügyi szolgáltatónak a biztosított részére
vissza kell fizetni készpénzben a pénztárban.
20. A vizitdíjat minden alkalommal be kell fizetnie a
biztosítottnak. Amennyiben a biztosított külön a háziorvosi alapellátás (beleértve a fogászati alapellátás) és külön a
járóbeteg-szakellátás (beleértve a fogászati szakellátást)
területén 20-20 alkalommal nem emelt összegû vizitdíjat
fizetett, a 21. alkalomtól a jogszabályi feltételek szerint
igényelheti azt vissza az illetékes jegyzõtõl. (Ez a jog nem
érinti a szolgáltató jogosulatlanul beszedett vizitdíj visszatérítési kötelezettségét.)
21. Az egészségügyi szolgáltató szabályzatában határozza meg a vizitdíj és kórházi napidíj befizetésének módját.
22. A vizitdíj és kórházi napidíj fizetési kötelezettség
teljesíthetõ:
a) Készpénzzel.
b) Az egészségügyi szolgáltató döntése alapján
– vizitbérlettel,
– az erre a célra rendszeresített automata által kiadott vizitdíj, illetve kórházi napidíj befizetését igazoló bizonylattal,
– az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ
pénztárak által kiadott egészségpénztári kártyával,
– egyéb készpénz-helyettesítõ eszközzel.
23. Az egészségügyi szolgáltatónak biztosítania kell a
személyi és tárgyi feltételeket ahhoz, hogy a vizitdíj
a) készpénzben,
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b) a szolgáltató telephelyén, illetve telephelyein,
c) az általa meghatározott pontokon, módon befizethetõ, illetve beszedhetõ legyen.
24. A beszedett vizitdíjról, illetve kórházi napidíjról
nyugtát, illetve kérelemre számlát kell kiállítani, amelynek
tartalmaznia kell:
a) annak megjelölését, hogy az adott bizonylat számlának vagy nyugtának minõsül,
b) az egészségügyi szolgáltató megnevezését, címét,
c) az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevõ nevét és
tajszámát,
d) a megfizetett összeget,
e) a befizetés alábbi jogcímének megjelölését:
háziorvosi vizitdíj (ideértve a fogorvosi alapellátásért
fizetett vizitdíjat), vagy szakorvosi vizitdíj, vagy kórházi
napidíj,
f) a fizetés módját,
g) a teljesítés idõpontját,
h) a számla, illetve nyugta sorszámát.
25. Az egészségügyi szolgáltató mentesül külön bizonylatadási kötelezettsége alól, amennyiben a vizitdíj,
illetve napidíj befizetése automata igénybevételével történik, feltéve, ha az alkalmazott eszköz a jogszabályban
meghatározott feltételeknek megfelelõ tartalmú bizonylat
két példányban történõ kiállítását elvégzi.
26. A társadalombiztosítás által finanszírozott fogászati
alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a biztosítottat
– magyar nyelven, közérthetõen megfogalmazott – elszámolási nyilatkozatban tájékoztatja
a) a biztosított által igénybe vett ellátásról,
b) a biztosított által fizetendõ vizitdíj összegérõl,
c) az ellátásért fizetendõ külön jogszabály szerinti térítési díjról, amennyiben az az ellátás igénybevételének feltétele.
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27. A járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a biztosítottat – magyar nyelven, közérthetõen
megfogalmazott – elszámolási nyilatkozatban tájékoztatja
a) a biztosított által igénybe vett ellátásról (a külön jogszabályban meghatározott OENO-kóddal együtt),
b) az a) pont szerinti ellátásért az egészségbiztosítási finanszírozás keretében külön jogszabály alapján igényelhetõ legmagasabb finanszírozási összeg mértékérõl,
c) a biztosított által fizetendõ vizitdíj összegérõl,
d) az ellátásért fizetendõ külön jogszabály szerinti térítési díjról, amennyiben az az ellátás igénybevételének feltétele.
28. A biztosított az elszámolási nyilatkozat mindkét példányának aláírásával igazolja, hogy az abban megnevezett
ellátást igénybe vette. Az aláírt elszámolási nyilatkozat
egyik példányát a biztosítottnak át kell adni, másik példányát pedig az egészségügyi szolgáltató a biztosított egészségügyi dokumentációjának részeként megõrzi.
29. Ha a biztosított nem képes aláírni az elszámolási
nyilatkozatot, úgy azt helyette a képviseletére jogosult, az
egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 16. §-ának
(1)–(2) bekezdése szerinti személyek – az ott meghatározott sorrend alapján – jogosultak aláírni. Ha a biztosított
nem akarja aláírni a ténylegesen elvégzett tevékenységrõl
szóló elszámolási nyilatkozatot, annak pótlását a bíróságtól lehet kérni.
30. Az intézkedés az aláírása napján lép hatályba, ezzel
egyidejûleg a 64/2007. (HK 3.) MH HEKET parancsnoki
intézkedést hatályon kívül helyezem.
Dr. Németh András
orvos dandártábornok s. k.,
MH egészségügyi fõnök

Tartós orvosi kezelések köre és a hozzájuk tartozó BNO-kódok
1. Rosszindulatú daganatos megbetegedésekben szenvedõ betegek oki és tüneti kezelése

C00–C97; D00–D09; D37–D48; Z08; Z51.0–Z51.2

2. Vesebetegek dialíziskezelése és az azzal összefüggõ
vizsgálatok

Z49

3. A véralvadás rendszerének veleszületett betegségeiben D66–D67; D68.0–D68.2; D69.1; D69.4; D69.8
szenvedõk ellátása
4. Véradással összefüggõ vizsgálatok

Z52.0; Z00.5

5. Cukorbetegség kezelése

E10–E14

6. Szerv- és szövetátültetésre várók, valamint szerv- és
szövetátültetésen átesettek gondozása

Z94 (kivéve Z94.5; Z94.7); Z00.5; Z52; Z01.91

7. HIV-fertõzés és AIDS-betegség kezelése

B20–B24

2008/12. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

1665

8. Szkizofrénia, szkizoaffektív pszichózis, súlyos
F20; F25; F31.4; F31.5; F32.2; F32.3; F33.2; F33.3
depresszió, súlyos bipoláris szindróma kórképek kezelése
9. Kábítószer-függõséget gyógyító kezelés, kábítószerhasználatot kezelõ más ellátás

F11.1–7; F12.1–7; F14.1–7; F 15.1–7, F16.1–7; F19.1–7

10. Alkoholfüggõséget gyógyító kezelés

F 10.1–7

11. Dokumentált autoimmun megbetegedések

D86; E06.3; E31.0; K50; K51; L93; M30–M36

12. Veleszületett és szerzett vérzékenységek

D65; D68.4; D68.8; D68.9

13. Porphyria

E80.0; E80.1; E80.2

Sürgõs szükség körébe tartozó, életet veszélyeztetõ állapotok és betegségek
1. Életet veszélyeztetõ, vagy maradandó egészségkárosodás veszélyével járó (külsõ vagy belsõ) vérzés
2. Átmeneti keringés- és/vagy légzésleállással járó állapotok (pl. embolia, Adams-Stokes-Morgagni szindróma,
syncope, fulladások, életet veszélyeztetõ ritmuszavarok, klinikai halál állapota)
3. Életveszélyes endokrin- és anyagcsere-állapotok, a folyadék- és ion-háztartás életveszélyes zavarai
4. Központi idegrendszeri kompresszió veszélyével járó kórképek (pl. agyödéma, fejfájás, szédülés, tumor, gyulladás, fejlõdési rendellenesség, trauma)
5. Eszméletlen állapotok
6. Status epilepticus és tüneti görcsrohamok
7. Hirtelen fellépõ látászavar, látásvesztés, „vörös szem”, szemsérülés
8. Szepszis
9. Magas halálozású, vagy súlyos szövõdmények kialakulásának veszélyével járó hirtelen fellépõ, vagy progrediáló,
nem sebészeti betegségek és érkatasztrófák ellátása
10. Szülés, koraszülés, lepényleválás, súlyos terhességi toxémia, eclampsia újszülött ellátása, akut nõgyógyászati
vérzés
11. Sokkmegelõzõ és sokkos állapotok, életveszélyes allergiás és anaphylaxiás állapotok, szisztémás és poliszisztémás autoimmun betegségek krízisállapotai
12. Az immunrendszer fokozott, vagy kóros mûködésén, illetve a csontvelõi vérsejtképzés elégtelenségén alapuló
heveny vérsejthiány-állapot
13. Veleszületett, vagy szerzett véralvadási zavar alapján létrejövõ heveny életveszély
14. Akut légzési elégtelenség, légútszûkület (pl. gégeödéma, asthmás roham, idegentest, fulladás)
15. Mérgezések
16. Akut hasi katasztrófák és azok képében jelentkezõ, nagy fájdalommal, görcsökkel járó kórképek (pl. bélelzáródás, appendicitis, perforatio, méhen kívüli terhesség, petefészekciszta megrepedése, tuboovarialis tályog, kocsánycsavarodott cysta, kizárt sérv, epegörcs, vesegörcs, vérvizelés)
17. Égés-fagyás (III–IV. fokú és nagy kiterjedésû I–II. fokú és/vagy az életminõség szempontjából különösen veszélyeztetett testtájat vagy a légutakat érintõ)
18. Elsõdleges sebellátás
19. Testüregek (koponya, mellkas, has) és parenchymás szervek (szív, tüdõ, lép, máj, vese) sérülése
20. Compartement szindrómák
21. Nyílt törések és decollement sérülések
22. Amputációk (replantációs lehetõségekkel vagy azok nélkül)
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23. Súlyos medencegyûrû-törések
24. Politraumatizáció, többszörös sérülések
25. Búvárbalesetek, magassági betegség, keszonbetegség, barotrauma
26. Áramütés, elektrotrauma
27. Hõ- és hidegártalom, kihûlés, hypothermia, hyperthermia, napszúrás, hõguta
28. Súlyos akut sugárártalom és sugárbetegség
29. Öngyilkossági kísérlet és szándék, mentális állapottal összefüggõ közvetlen veszélyeztetõ állapot
30. Heveny pszichés zavarok, pszichózisok
31. Infektológiai kórképek, melyek önmagukban vagy szövõdményeik révén az életet veszélyeztetõ állapotot idéz nek elõ.

A Magyar Honvédség
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ
parancsnokának (MH egészségügyi fõnök)
144/2008. (HK 5.) MH HEK
intézkedése
Egységes NATO Elõírás (STANAG 3527
– A repülõszemélyzet pihenésének szabályozása –
3. kiadás)
nemzeti bevezetésérõl

3. A szabványosítási dokumentum célja, irányelvek
meghatározása a maximum megengedett repülési órák és a
kötelezõ pihenõidõ biztosításának vonatkozásában.
4. Az intézkedés az aláírás napján lép hatályba.* Rendelkezéseit 2008. március 10-tõl kell alkalmazni.
Dr. Németh András
orvos dandártábornok s. k.,
HM egészségügyi fõnök

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében kapott fel* Az intézkedés aláírásának napja 2008. február 20.
hatalmazás alapján – figyelemmel az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési dokumentumok kezelésérõl és feldolgozásáról szóló 1/2000.
(HK. 2.) HM utasításra, valamint az Egységes NATO ElõMelléklet a 144/2008. (HK 5.) MH HEK intézkedéshez
írások elfogadásáról szóló 11/2006. (HK 23.) HVKF elsõ
helyettesi közleményére, továbbá a Magyar Honvédség
Repülõszemélyzet pihenésének szabályozása
belsõ rendelkezései kiadásának és a szakirányítás rendjérõl
szóló 119/2007. (HK 20.) HM utasítás 4. § (2) bekezdésére
A résztvevõ nemzetek megállapodnak abban, hogy a re– az egészségügyi szakfeladatok egységes elvek szerint
pülési
tevékenység szabályozásánál minimum követeltörténõ végrehajtása érdekében az Egységes NATO Elõírás
ményként
alkalmazni fogják az alábbi bekezdésekben fog(STANAG 3527 – A repülõszemélyzet pihenésének szalaltakat.
bályozása – 3. kiadás) nemzeti bevezetésére az alábbiak
szerint
ÁLTALÁNOS
intézkedem:
1. A repülõszemélyzet bármilyen repüléssel kapcsolatos
maximális repülési idejét és a kötelezõ pihenõidõket az
1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség alábbiak figyelembevételével kell meghatározni:
a) Két repülési tevékenység között kötelezõ pihenõidõ
teljes repülõ-hajózó állományára.
biztosítása.
b) További kötelezõ pihenõidõ elrendelése, amennyiben
2. A STANAG 3527 – A repülõszemélyzet pihenésének a repülõorvos a fáradtság jeleit észleli.
c) A havonta, negyedévente és évente teljesített maxiszabályozása 3. kiadás – címû dokumentumot ezen intézmális repülési óraszám meghatározása.
kedés mellékleteként felhasználásra kiadom.
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d) Speciális küldetések és hosszan tartó mûveletek során a személyi állomány teljesítõképességének fenntartása, illetve a fáradtság következményeinek minimalizálása.
24 órás mûveletek során a térbeli és helyzeti tudatosság és
tájékozódó képesség biztosítása érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani az alvás és ébrenlét egyensúlyára.

A havi/negyedéves/éves maximum repülési órákat az
alábbi táblázat tartalmazza:
Repülõgép típusa

A MEGÁLLAPODÁS RÉSZLETEI
3. Megszorítások: A repüléssel és kötelezõ pihenéssel
töltött tevékenységnek váltakoznia kell. Tekintettel a repülõgépek, a küldetések és/vagy a személyzet konfiguráció széles választékára, ezen intézkedés nem szab meg határokat a napi repülési órák vonatkozásában.

egyszemélyes

többszemélyes
(nem túlnyomásos repülõgép)

többszemélyes
(túlnyomásos
repülõgép)

90

125

150

Repülési órák

havonta

2. Fenti kívánalmak teljesülésénél az alábbi tényezõket
kell számításba venni:
a) repülési óraszám,
b) repüléssel kapcsolatos földi tevékenységek (kiképzések, eligazítások, szimulátor mûszeres kiképzések stb.),
c) egyéb szolgálati feladatok,
d) a mûveleti terület éghajlati és környezeti viszonyai,
e) a repülési tevékenység típusa és idõtartama (pl.
trans-meridián repülés, kiképzés, továbbképzés, mûrepülés stb.),
f) repülõgép típusa (a személyzet tagjainak igénybevételével összefüggésben),
g) a Topülés tulajdonságai (sebesség, G túlterhelés, repülési csúcsmagasság, túlnyomás, kezelési jellemzõk),
h) a repülõszemélyzet tagjának személyi és szociális körülményei.
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negyedévente

240

330

400

évente

850

1200

1400

4. Pihenõidõ: A repülési és repüléssel kapcsolatos tevékenységeket pihenõidõnek kell követnie a 2. pontban felsorolt tényezõk figyelembevételével. A pihenõidõ hossza
és a pihenõidõt követõ tevékenység egyaránt a pihenést
megelõzõ tevékenységtõl függ. Bizonyos körülmények
között a pihenõidõt lehet csökkenteni és növelni. A munka-pihenési rezsim meghatározása a parancsnok felelõssége, összhangban a nemzeti szabályozókkal.
5. Repülõ-egészségügyi ajánlás: Fenti rendelkezéseken
túl, a fáradtság jeleit mutató repülõszemélyzet részére a
repülõorvos pihenõidõt javasolhat, melyet a parancsnok
engedélyez.
A repülõszemélyzet pihenését lehetõség szerint az alábbiak alapján kell biztosítani:
a) A személyzet pihentetése lehetõleg a repülõtéren kívül, kényelmes környezetben történjen, repülõ-egészségügyi szakállomány felügyelete mellett.
b) A repülõorvos értékelje újra az egyén állapotát,
mielõtt az folytatná a repüléssel kapcsolatos tevékenységét.
6. Bizonyos hosszan tartó mûveletek során indokolt lehet különbözõ farmakológiai szerek használata a teljesítmény növelésére, a fáradtság okozta következmények minimalizálására. Ezen szerek használata nagy körültekintést, fokozott ellenõrzést igényel a repülõorvosok részérõl,
összhangban az ezzel kapcsolatos jogszabályokkal, szabályzókkal.
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SZERZÕDÉS
Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred

Szerzõdés
megnevezése

Szerzõdés tárgya

Szerzõdést kötõk neve

Szerzõdés értéke
(nettó)

Szerzõdés létrejöttének
dátuma

Szerzõdés
hatálybalépésének
dátuma

A szerzõdés lejártának
dátuma

Szállítási

Gumiabroncsok szállítása,
szerelése, tárolása, javítása

JSI Profil Kft.
Asz: 10317998-2-07

8 millió Ft

2008. február 4.

2008. február 4.

2008. december 31.
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KÖZLEMÉNYEK
Az MH Drogprevenciós Bizottság
közleménye
A Magyar Honvédség
Drogprevenciós Stratégiája

3. Adatok komplex értékelésének megvalósítása több
dimenzió mentén (drogfogyasztást elõrejelzõ tényezõk,
kockázati hajlamosító tényezõk stb.).
4. Jelentési rendszer kialakítása.

A Magyar Honvédség Drogprevenciós Bizottsága a
zéró tolerancia érvényesítése érdekében az alábbi fõ feladatok megvalósítását jelöli meg tevékenysége céljául:
A drogproblémával és annak kezelésével összefüggõ
egységes belsõ szabályozó rendszer érvényesítése.
1. Hatékony prevenciós tevékenység szakmai protokolljainak meghatározása, azok érvényesülésének szakmai felügyelete.
2. A képzési, kiképzési és parancsnoki felkészítési
programok felügyelete.
3. Monitoringrendszer kidolgozása és mûködésének
felügyelete.
4. Központi adattár létrehozásával az abban tárolt információk alapján a Magyar Honvédség drogtérképének folyamatos aktualizálása.

Várható eredmény
A drog-epidemiológiai helyzet pontos ismerete – a prevenciós munka monitorozásán át a minõségkontroll lehetõségének megteremtésével – alapján valósulhat meg a parancsnoki állomány döntés-elõkészítõi támogatása a zéró
tolerancia érvényesítése érdekében.

I.
Epidemiológia
Fel kell mérni és nyomon kell követni a szerekkel kapcsolatos drogfogyasztási szokásokat, fertõzöttségi mutatókat, a hozzáférhetõséget, a szocializációs háttértényezõkkel összefüggésbe hozható sûrûsödési pontokat.
Az eredményeket úgy kell feldolgozni, hogy lehetõvé
váljon a beavatkozási pontok beazonosítása, melyek alapján a személyi állomány körében célorientált megelõzõ
tevékenységet kell végezni.
A drogstratégia kialakításához, a drogfogyasztáshoz
kapcsolódó bármilyen intervencióhoz elengedhetetlen a
valós, aktuális helyzet pontos ismerete, valamint a teljes állomány idõszakos szûrése.
Cél
A tárca drogstratégiai döntései epidemiológiailag megalapozottak legyenek.
Feladat
1. Adatbázis kialakítása, mely alkalmas a valós aktuális
helyzet pontos ismertetésére (az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló törvény elõírásainak figyelembevételével).
2. Az epidemiológiai vizsgálatok egységes koncepciójának kidolgozása.

II.
Prevenció
Több tudományos területet átfogó ismeretek alapján kiépített hálózattal mûködtetett komplex megelõzési program végrehajtása a MH személyi állománya körében.
Cél
A drogfogyasztó magatartás kialakulásához vezetõ kockázati tényezõk csökkentése és a védõtényezõk érvényesülésének erõsítése.
Feladat
1. Meg kell határozni azoknak a szakterületi képviselõknek a körét, akik a drogprevenciós feladatokat, illetve a
konkrét megelõzõ tevékenységet végzik.
2. A továbbképzések folyamatosságát biztosítani kell a
szakemberek számára, illetve rendszeres konzultációkat
kell szervezni részükre.
3. A MH teljes személyi állománya körében folyamatos
megelõzõ tevékenységet kell folytatni, melyet az állományilletékes parancsnoknak kell biztosítani (tervezni,
szervezni, végrehajtani).
Várható eredmény
Az életstílus befolyásolásán keresztül a rekreációs
igényszint fejlesztésével megadni az esélyt az állomány
részére, hogy a szervezet elvárásainak képes legyen megfelelni.
III.
Ártalomcsökkentés
A zéró tolerancia követelményének figyelembevételével:
Cél
A droghasználó ellátását biztosítani képes civil egészségügyi, illetve speciális intézmények gyors elérhetõségének megteremtése.
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A droghasználó visszailleszkedésének segítése a civil
szférába.
Feladat
Ártalomcsökkentõ kiadványok szerkesztése.
A drogfogyasztó egyén szolgálati viszonyának megszüntetése méltatlanság címen, a drogfüggõk vonatkozásában egészségügyi alkalmatlanság címén.
Várható eredmény
Az ártalomcsökkentõ elemeket és munkajogi szankciókat tartalmazó drogstratégiától várhatjuk a droghasználat
okozta egyéni és közösségi károk viszonylag rövid idõn
belül jelentkezõ mérséklését.

IV.
Szûrés
A hatályos belsõ normatívák lehetõségeinek alkalmazásával, az illegális kábítószerekkel, pszichotróp vegyületekkel való kapcsolatba kerülés megakadályozása, illetve
ezek felderítése a MH személyi állománya körében.
Cél
Az állomány biztonságának növelése, a zéró tolerancia
elvének figyelembevételével.
Feladat
1. Az érintett állomány folyamatos tájékoztatását kell
elrendelni az ellenõrzésre irányuló rendszer mûködésérõl.
2. A probléma fontosságára és kényességére tekintettel
a jogi szakterület részérõl módszertani útmutató kidolgozása indokolt az egységes jogalkalmazás érdekében. A
szûrõvizsgálatok elrendelésének kezdeményezésével jogosult állománycsoport jogi tájékoztatását végre kell
hajtani.
3. A szûrõvizsgálatot végzõ egészségügyi szakszemélyzet továbbképzéseit biztosítani kell számukra.
4. A szûrésben részt vevõ szolgálatok együttmûködésének megvalósítása.
Várható eredmény
A kábítószer-fogyasztás felderítése, beazonosítása és
bizonyítása.
Az MH személyi állományának körében az illegális
drogfogyasztás minimálisra történõ csökkenése.
Az egyes szervek, szervezetek feladatai a Drogstratégia megvalósításában:
Az érintett szervek, szervezetek a Magyar Honvédség
Drogstratégiája célkitûzéseinek valóra váltása érdekében
éves munkatervben tervezzék a szakirányú feladataikat.
A feladatok prioritásai a Magyar Honvédség Drogprevenciós Bizottság éves munkatervében kerülnek jóváhagyásra.
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A jóváhagyott stratégia összehangolása érdekében
az éves munkatervben rögzített feladatokról a Magyar
Honvédség Drogprevenciós Bizottság részére évenként
beszámoló készül.

A Magyar Honvédség
Drogprevenciós Bizottság
ügyrendje

I. A BIZOTTSÁG JOGÁLLÁSA ÉS FÕBB ADATAI
1. A Bizottság jogállása
I. 1.1. A Bizottság a Magyar Honvédség jogi személyiséggel nem rendelkezõ konzultatív szervezeti egysége,
melynek neve: Magyar Honvédség Drogprevenciós Bizottság. Rövidített neve: MH DB (a továbbiakban: Bizottság).
I. 1.2. A Bizottság székhelye: 1055 Budapest, V. kerület, Balaton utca 7–11. Postacím: 1885 Budapest, Pf. 25.
I. 1.3. A Bizottság tagjainak nevét (rendfokozatát), beosztását, szolgálati (munka-) helyét, a jelen Ügyrend melléklete tartalmazza.
I. 1.4. A Bizottság megalakulására, mûködésére, valamint a Bizottság tagjaira vonatkozó fenti adatok, jogok és
tények nyilvánosak. A tagok nevét (rendfokozatát, tisztségüket), valamint a megalakulásra és a mûködésre vonatkozó fontosabb adatokat – a Honvéd Vezérkar fõnöke döntése alapján – a Honvédelmi Minisztérium hivatalos lapjában (Honvédelmi Közlöny) közzé kell tenni.

2. A Bizottság rendeltetése és tevékenységi köre
I. 2.1. A Bizottság rendeltetése: A hatályos jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei, továbbá a
jelen Ügyrend – és az önigazgatás – keretei között a kábítószer-fogyasztás visszaszorítására irányadó országos
programból a Magyar Honvédségre (a továbbiakban: MH)
háruló feladatok eredményes ellátásának elõsegítése.
I. 2.2. A Bizottság feladat- és hatásköre: A kábítószer-fogyasztás visszaszorítása érdekében az MH-ra háruló feladatok eredményes ellátásához döntés-elõkészítés,
véleményezés és javaslattétel. Ezen belül a kábítószer ellenes nemzeti program alapján javaslatot dolgoz ki:
a) a katonai drogprevenciós stratégia kialakításához,
annak sikeres végrehajtása érdekében;
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b) az MH szervezeteinek személyi állománya kábítószerrel való visszaélése megakadályozására, a kábítószer-fogyasztás megelõzésére, továbbá az ilyen fogyasztók – a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett történõ – kiszûrésére;
c) az a) pontban meghatározott feladatok végrehajtása
érdekében a katonai szervezetek munkájának összehangolására;
d) az e célra rendelkezésre álló erõforrások elosztására
és felhasználására;
e) a honvédelmi ágazat érdekeinek a Kábítószerügyi
Koordinációs Bizottságban történõ megjelenítése és a hatékony érvényesítés elõsegítésére.
I. 2.3. A Bizottság tagjainak az Ügyrendben nem szabályozott jogaira és kötelezettségeire, valamint a Bizottságot
létrehozó Honvédelmi Minisztériummal, továbbá a tagokat delegáló katonai szervezettekkel való munkaügyi
kapcsolatokra a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény, illetve a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
I. 2.4. A Bizottság feladatainak ellátása során:
a) kidolgozza a kábítószer-ellenes MH-szintû stratégia
irányelveit;
b) javaslatot tesz a drogprevenciós rendszer, ezen belül
egy komplex droginformációs hálózat mûködésének, valamint a mûködéshez nélkülözhetetlen szakemberek képzésének szakmai követelményeire;
c) javaslatot tesz a drogprevenciós rendszer – különösen
a jóváhagyott stratégia végrehajtásához szükséges személyi erõforrások és technikai eszközök – mûködtetéséhez
szükséges költségvetésre;
d) ajánlásokat készít a kábítószer elleni küzdelemmel
összefüggõ jogalkotásban részt vevõ szervek, illetve a belsõ szabályozó tevékenységben és jogalkalmazásban közremûködõ katonai szervek részére;
e) összehangolja a regionális és helyi albizottságok
munkáját, elfogadja az éves tevékenységükrõl szóló beszámolót;
f) éves munkájáról beszámolót készít a HM Honvéd Vezérkar fõnökhelyettes útján a HM Honvéd Vezérkar fõnökének, aki azt a HM kabinetfõnökkel együttesen terjeszti
fel a honvédelmi miniszternek.
I. 2.5. Az a)–c) pontokban meghatározott irányelveket
és javaslatokat a HM Honvéd Vezérkar fõnök elõterjesztése alapján a honvédelmi miniszter hagyja jóvá.
I. 2.6. A Bizottság köteles a tevékenységérõl és az
ügyek állásáról a HM Honvéd Vezérkar fõnököt kívánságára, szükség esetén e nélkül is tájékoztatni, különösen, ha
más személy igénybevétele vált szükségessé, vagy ha a
felmerült új körülmények a Bizottság tevékenységét szabályozó normák módosítását teszik indokolttá.
I. 2.7. A Bizottság feladatának ellátásával felmerült
költségek az MH-t, mint megbízót terhelik.
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3. A Bizottság mûködése
I. 3.1. A Bizottságot szükség szerint, de legalább évente
kétszer kell összehívni.
I. 3.2. A Bizottság minden tagja jogosult és köteles a Bizottság tevékenységében, illetve annak ülésein részt venni.
I. 3.3. Megszûnik a tag megbízása:
a) a bizottsági tagságra vonatkozó megbízás felmondásával, visszavonásával;
b) a megbízó és a tag közötti szolgálati viszony (munkaviszony) megszûnésével;
c) a tagságról való lemondással.
I. 3.4. A Bizottság kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) a bizottsági tagságra vonatkozó megbízás megbízó
részérõl történõ felmondásának kezdeményezése;
b) a kábítószer-ellenes MH-szintû stratégia irányelveinek elfogadása,
c) javaslattétel a drogprevenciós rendszer, ezen belül
egy komplex droginformációs hálózat mûködésének, valamint a mûködéshez nélkülözhetetlen szakemberek képzésének szakmai követelményeire;
d) javaslattétel a drogprevenciós rendszer – különösen a
jóváhagyott stratégia végrehajtásához szükséges személyi
erõforrások és technikai eszközök – mûködtetéséhez szükséges költségvetésre;
e) ajánlástétel a kábítószer elleni küzdelemmel összefüggõ jogalkotási tevékenységben részt vevõ szervek, illetve a belsõ szabályozó tevékenységben és normaalkotásban közremûködõ katonai szervezetek részére;
f) az Ügyrend elfogadása, módosítása;
g) a Bizottság önkormányzati egységei (regionális és
helyi albizottságok) létrehozásának kezdeményezése;
h) a Bizottság éves munkájáról készített beszámolójelentés elfogadása.
I. 3.5. A Bizottság a fenti kérdésekben határozattal dönt.
I. 3.6. A Bizottság akkor határozatképes, ha valamennyi
tagjának többsége jelen van. E rendelkezéstõl eltérõen valamennyi tagját figyelembe véve, kétharmados jelenlét
szükséges a határozatképességhez
a) az Ügyrend elfogadása és módosítása;
b) a Bizottság éves munkájáról készített beszámoló elfogadása tárgyában hozott döntéshez.
I. 3.7. A Bizottság – ha az Ügyrend ettõl eltérõen nem
rendelkezik – az ülésére szóló meghívóban (hirdetményben) nem szereplõ kérdéseket csak akkor tárgyalhatja meg,
ha az ülésen jelen lévõ tagok többsége hozzájárul a napirendi kérdés megtárgyalásához.
I. 3.8. A jelen lévõ tagok szótöbbséggel hozzák meg határozatukat.
I. 3.9. Ha a Bizottság tagja az Ügyrend szerint valamely
ügyben nem szavazhat, az érintett tagot az e kérdésben történõ határozathozatal során a határozatképesség megállapításánál számításon kívül kell hagyni.
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I. 3.10. Számításon kívül kell hagyni azt a tagot,
a) aki a tanácskozáson nem jelent meg;
b) akit a határozat kötelezettség vagy felelõsség alól
mentesít, illetve a Bizottság rovására másfajta elõnyben
részesít.
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6. Az operatív csoport

I. 6.1. Az operatív csoport 3–4 fõbõl áll, akik közül 1 fõ
az operatív csoport vezetõje, 1 fõ pedig az operatív csoport
titkára.

I. 3.11. Az utolsó alpont alkalmazása esetén a tag nem is
szavazhat.

I. 6.2. A Bizottság operatív mûködéséhez szükséges feladatokat – ezen Ügyrend szerint – az operatív csoport hajtja végre.

I. 3.12. Az elnökségi tagok megbízatása a Magyar Honvédség Drogprevenciós Bizottságáról szóló 67/2005.
(HK 14.) HM utasítás rendelkezésein alapul.

I. 6.3. Az operatív csoport vezetõjén keresztül felel a Bizottság határozatainak végrehajtásáért.

I. 3.13. A Bizottság székhelyének, valamint tevékenységi körének normatív rendelkezés miatti megváltozása során az Ügyrend módosítását a Bizottság ülésén felvett
jegyzõkönyvbe kell foglalni.

4. A Bizottság szervezete
a) Bizottság tagjainak gyûlése (a tagok összessége);
b) elnökség;
c) operatív csoport;
d) az albizottságok (különösen regionális albizottság).

5. Az Elnökség
I. 5.1. Az Elnökség (vezetõ tisztségviselõk) három fõbõl
áll: elnök, titkár, operatív csoport vezetõje.
I. 5.2. A Bizottság elnöke vezeti a Bizottságot. A Bizottság elnökét távollétében a Bizottság titkára helyettesíti.
I. 5.3. A Bizottság titkára irányítja a Bizottság részfeladatainak összehangolását.
I. 5.4. A Bizottság csak abban az esetben és olyan körben vonhatja el az elnökségi tagok – illetve az operatív
csoportnak az ügyvezetés körébe esõ – hatáskörét,
amennyiben azt ezen Ügyrend lehetõvé teszi.
I. 5.5. A vezetõ tisztségviselõk kötelesek a tagok kérésére a Bizottság ügyeirõl felvilágosítást adni, a Bizottság
gyûjtõíveibe és irataiba való betekintést lehetõvé tenni. Ha
e kérelemnek nem tesznek eleget, az érdekelt tag kérelmére a HM HVKF kötelezi a Bizottságot a felvilágosításra, illetve a betekintés biztosítására.
I. 5.6. A vezetõ tisztségviselõk a Bizottság vezetését és
képviseletét, az operatív csoport tagjai pedig a Bizottság
ügyvezetését, az ilyen tisztséget betöltõ személyektõl elvárható fokozott gondossággal, a Bizottság érdekeinek elsõdlegessége alapján kötelesek ellátni.

I. 6.4. Feladata a Bizottság tevékenységére vonatkozó
jogszabályok és az Ügyrend keretei között, a bizottsági határozatoknak megfelelõen tervezni, szervezni a Bizottság
mûködéséhez szükséges tevékenységet.
I. 6.5. Figyelemmel kíséri, hogy a Bizottság és önkormányzati szervei a jogszabályokban és a belsõ szabályzatokban rögzítetteknek megfelelõen mûködjenek, közremûködik a tevékenységükhöz szükséges szervezési és személyi feltételek lehetõségének biztosításában.
I. 6.6. Feladata az Ügyrend és módosításainak elkészítése, elõterjesztése a Bizottságnak.
I. 6.7. Feladata különösen a kábítószer-ellenes MH-szintû stratégia irányelveinek; a katonai drogprevenciós stratégiának; a drogprevenciós rendszer, ezen belül egy komplex droginformációs hálózat mûködése, valamint a mûködéshez nélkülözhetetlen szakemberek képzése szabályainak; a kábítószer elleni küzdelemben részt vevõ, illetve
közremûködõ katonai szervek részére ajánlások megalkotása és a Bizottságnál azok szükséges és aktuális módosításának kezdeményezése.
I. 6.8. Segíti a bizottsági demokrácia érvényesülését, támogatja a tagok ilyen irányú kezdeményezését.
I. 6.9. Kezdeményezi a Bizottságnál a bizottsági tagok
felvételét, véleményt nyilvánít a tag felmondásának elfogadásában és a tag kizárásának kezdeményezésében.
I. 6.10. Elõkészíti a Bizottság éves munkatervét, és azt
eljuttatja az önkormányzati egységek részére.
I. 6.11. Feladata javaslatot tenni a Bizottságnak minden
olyan kérdésrõl, szándékról és feladatról, melynek eldöntése annak hatáskörébe tartozik.
I. 6.12. Megtárgyalja a külsõ szervek által tartott vizsgálatok megállapításait, és e tárgyban elõterjesztést készít a
Bizottságnak.
I. 6.13. Döntés-elõkészítés bármilyen pályázaton való
részvételrõl vagy pályázat kiírásáról.
I. 6.14. Közremûködés a regionális és helyi albizottság
szervezeti egységeinek kialakításában és azok tevékenységének MH-szintû segítésében.
I. 6.15. Dönt minden olyan ügyben, melyet a mûködési
szabályok a hatáskörébe utalnak.
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II. A BIZOTTSÁG ÜLÉSEI
1. Az ülések elõkészítése
II. 1.1. A bizottsági ülés idõpontjára, helyére és napirendjére az operatív csoport vezetõje tesz javaslatot. Az
idõpontot úgy kell kitûzni, hogy a részvételben a tagok ne
legyenek akadályozva.
II. 1.2. Az 1. pontban foglaltakra vonatkozó javaslatot
az operatív csoport az ülésén tárgyalja meg. Ha a regionális albizottság, illetve testületi szerv, tisztségviselõ, vagy a
Bizottság bármely tagja a napirendre vonatkozóan javaslatot tesz az operatív csoportnak, akkor azt meg kell tárgyalnia, és döntenie kell arról, hogy a javaslatot a bizottsági
ülés napirendjére javasolja-e. Nemleges döntés esetén a javaslat elvetésének okát a bizottsági ülésen ismertetni kell.
II. 1.3. Az operatív csoport a napirendre tûzött elõterjesztéseket lehetõség szerint írásba foglalja és azokat
– esetleg rövidített formában – a tagokhoz legkésõbb a bizottsági ülést megelõzõen 5 nappal eljuttatja, vagy a bizottsági ülés meghirdetésével egyidejûleg tudomásukra
hozza, hogy az elõterjesztést hol és mikor lehet megtekinteni.
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egyidejûleg ki lehet hirdetni az újabb ülés helyét, idejét.
Az újabb ülésrõl a jelenléti ívet aláíró tagokat nem kell
írásban értesíteni.
II. 2.5. A távol levõ tagokat, valamint más szervek meghívott képviselõit azonban ismételten írásban meg kell
hívni.
II. 2.6. A határozatképesség megállapítása után az elnök
ismerteti a napirendet, és javaslatot kér annak esetleges
módosítására, vagy kiegészítésére. A napirendet, valamint
a módosító és kiegészítõ javaslatokat a tagok szavazással
fogadják el.
II. 2.7. Érvényes határozatot a Bizottság csak az elfogadott napirenden szereplõ kérdésekben hozhat. Ez alól csak
az a javaslat kivétel, amely határozatképtelenség miatti
újabb ülés összehívására vonatkozik.
II. 2.8. A napirendi pontok elõterjesztése után az elnök a
vitát megnyitja.
II. 2.9. A vitában minden résztvevõ felszólalhat, a felszólalások sorrendjét a jelentkezések sorrendjében az elnök állapítja meg. A bizottsági ülés résztvevõi a napirenden szereplõ ügyekkel kapcsolatban kérdéseket tehetnek
fel, és javaslatokkal élhetnek.

II. 1.4. Az operatív csoport a bizottsági ülés napjáról,
idejérõl, helyérõl – az ülést megelõzõen legalább 5 nappal – értesíti a Bizottság tagjait, továbbá mindazokat, akiket az ülésre meg kell, vagy meg kíván hívni.

II. 2.10. Ezekre a kérdésekre és javaslatokra a Bizottság
elnöke, vagy felkérésére a Bizottság valamelyik tisztségviselõje, tagja, vagy más meghívott válaszol.

II. 1.5. A tagok értesítése történhet a (Bizottság székhelyén található) hirdetõtáblán elhelyezett hirdetmény útján,
vagy a tagoknak átadott, illetve postán megküldött meghívóval.

II. 2.11. Ha az elnök azt állapítja meg, hogy a válaszadásra az ülésen nincs lehetõség, a választ a kérdés feltevõjének az ülés idõpontjától számított 15 napon belül írásban kell megadni.

II. 1.6. Írásbeli meghívót kell küldeni azoknak a tagoknak, akik állandóan, vagy tartósan nem a Bizottság székhelyén végeznek munkát.

II. 2.12. Az ülés rendjére az elnök ügyel. Ha a felszólalások elhúzódnak, õ vagy az ülés bármelyik résztvevõje javasolhatja a felszólalások idejének korlátozását, indokolt
esetben a felszólalás berekesztését. Ezekben a kérdésekben a tagok szavazással döntenek.

II. 1.7. A bizottsági ülésre meg kell hívni a Bizottság valamennyi tagját, és az állandó képviselõ(ket).

2. A bizottsági ülések lefolytatása
II. 2.1. A bizottsági ülésen megjelent, szavazásra jogosult tagok jelenlétüket elõre elkészített jelenléti ív aláírásával igazolják. A meghívott megjelentekrõl ugyancsak jelenléti ívet kell készíteni.
II. 2.2. Az ülés megnyitásakor kell az összehívás szabályszerûségét, és a tagok számára készített jelenléti ív
alapján a határozatképességet megállapítani.
II. 2.3. A határozatképesség megvizsgálása után a Bizottság elnöke, vagy az általa kijelölt levezetõ elnök az
ülést érdemben megnyitja.
II. 2.4. Amennyiben az összehívás nem volt szabályszerû vagy az ülés nem határozatképes, az elnök vagy az
elnöklésre kijelölt személy ezt bejelenti. Ilyen esetben

II. 2.13. A napirendi pontokkal kapcsolatos vitát az elnök akkor zárja le, amikor a szólásra jelentkezõk mindegyike felszólalt. Ekkor módot kell adni arra, hogy a Bizottság elnöke, más vezetõ tisztségviselõje, vagy az ügy
elõadója a felszólalásokra válaszoljon.
II. 2.14. A vita eredményét az elnök ezután összegzi,
majd javaslatot tesz a határozatra, amelyet szavazásra bocsát.
II. 2.15. Az operatív csoport beszámolójának keretében,
vagy külön napirendi pontként a Bizottság elnökének,
vagy az operatív csoport kijelölt tagjának ismertetnie kell
a legutóbbi bizottság ülés határozatainak végrehajtását.
Ugyancsak választ kell adni azokra a kérdésekre is, amelyek a korábbi ülésen hangzottak el, és közérdeklõdésre
tartanak számot.
II. 2.16. A bizottsági ülésrõl feljegyzést kell készíteni,
melyet az elnök ír alá.
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II. 2.17. A feljegyzésnek tartalmaznia kell:
a) a bizottsági ülés helyét, idejét;
b) a résztvevõk nevét és beosztását;
c) a Bizottság döntéseit (határozatait);
d) a végrehajtásért felelõs szervezeti elemet (a személy
nevét) és a végrehajtás idõpontját.

III. AZ OPERATÍV CSOPORT
MÛKÖDÉSI RENDJE
III. 1.1. Az operatív csoport vezetõjét akadályoztatásának esetére az operatív csoport titkára helyettesíti.
III. 1.2. Az operatív csoport munkaterv alapján mûködik. A munkatervet az operatív csoport titkára terjeszti az
operatív csoport elé elfogadás céljából.
III. 1.3. Az operatív csoport a hatáskörébe tartozó feladatokat tagjai között osztja meg.
III. 1.4. Az ülésre vonatkozó meghívót, amely az ülés
helyét, idõpontját és napirendjét tartalmazza, legkésõbb az
ülés idõpontját megelõzõ 5 munkanapon kell eljuttatni az
operatív csoport tagjaihoz, továbbá azokhoz, akik az operatív csoport ülésén részt vesznek. Amennyiben a napirend
valamelyik pontjához írásbeli elõterjesztés készült, a meghívóval együtt annak szövegét is meg kell küldeni.
III. 1.5. Az operatív csoporti ülésen az operatívcsoportvezetõ akadályoztatása esetén a titkár elnököl.
III. 1.6. Az ülés megnyitása után a vezetõ számba veszi
a megjelenteket, és attól függõen állapítja meg a határozatképességet.
III. 1.7. Ezt követõen ismerteti az ülés napirendjét, a napirenddel kapcsolatos indítványokat, majd a napirendet és
az indítványokat vitára és szavazásra bocsátja.
III. 1.8. Az elõzetesen meghatározott napirendi javaslatban nem szereplõ ügyek napirendre tûzésének kérdésében
az operatív csoport egyszerû szótöbbséggel dönt.
III. 1.9. Ha az operatív csoport a napirendet elfogadja, a
vezetõ, vagy más kijelölt személy ismerteti a napirenddel
kapcsolatos elõterjesztéseket.
III. 1.10. A napirend keretében a vezetõ minden ülésen
beszámol az elõzõ operatív csoporti ülések határozatainak
végrehajtásáról és a két operatív csoporti ülés között vezetõi hatáskörben tett intézkedésekrõl.
III. 1.11. Minden operatív csoporti ülésen külön napirendi pontot képeznek a bizottsági határozatokból adódó
feladatok ismertetése.
III. 1.12. Egy-egy napirendi pont tárgyalása után, a vezetõ dönt a vélemények összefoglalását követõen. Ha az
operatív csoport valamely tagja a döntéssel nem ért egyet,
különvéleményét kívánságára írásban rögzíteni kell.
III. 1.13. Minden döntés esetén meg kell jelölni a végrehajtásért felelõs személy nevét és a végrehajtás határidejét.
III. 1.14. Az operatív csoporti ülésen hozott döntéseket
közölni kell a végrehajtásért felelõs, vagy a végrehajtással
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érintett személyekkel, és az operatív csoport döntésétõl
függõen, részben vagy egészben ismertetni kell a Bizottság tagjaival.
III. 1.15. Az operatív csoporti ülésrõl feljegyzést, emlékeztetõt kell készíteni, melyet a vezetõ ír alá.
III. 1.16. A feljegyzésnek tartalmaznia kell:
a) az operatív csoporti ülés helyét, idejét;
b) a résztvevõk nevét és beosztását;
c) az operatív csoporti ülés döntéseit (határozatait);
d) a végrehajtásért felelõs személy (személyek) nevét és
a végrehajtás idõpontját.
III. 1.17. Az ülés emlékeztetõjét, az ülést követõ 5 munkanapon belül kell elkészíteni.
III. 1.18. Az emlékeztetõhöz mellékelni kell a beszámolók írásos anyagát, valamint az operatív csoporti ülés napirendjével kapcsolatos egyéb anyagokat. A feljegyzést egy
példányát a Bizottság titkára kapja.

IV. A BIZOTTSÁG
ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉGEI
IV. 1.1. A helyi önkormányzati egységeket a Bizottság
szervezetében a regionális és helyi albizottságok alkothatják, melyek szakmailag elkülönített egységek.
IV. 1.2. Jogaikat és kötelezettségüket a vonatkozó jogszabályokban, a jelen Ügyrend és saját szabályzatuk keretei között gyakorolják és teljesítik a tanácskozásaikon.
IV. 1.3. A helyi önkormányzati egységek hatáskörébe
tartoznak véleményezési és javaslati jogkörrel:
a) az albizottság elé kerülõ anyagok megtárgyalása és
véleményezése;
b) véleménynyilvánítás a területükön diszlokáló katonai
szervezetek drogprevenciós tevékenységérõl. (Ezen véleményüket az egység vezetõ tisztségviselõje által juttatják
el a Bizottság operatív csoportjához is.)
IV. 1.4. A helyi önkormányzati egységek tanácskozását
szükség szerint, továbbá akkor kell összehívni
a) ha a Bizottság vagy az operatív csoport azt indítványozza,
b) ha a helyi tanácskozás vezetõ tisztségviselõje azt közös érdekbõl szükségesnek tartja,
c) ha a regionális vagy a helyi albizottság, illetve a Bizottságnak a szavazatok egytizedét képviselõ tagjai azt
írásban indítványozzák.
IV. 1.5. Az összehívás a helyi önkormányzati egység
vezetõ tisztségviselõjén keresztül történik, melyben meg
kell jelölni a tanácskozás helyét, idõpontját és a napirendi
pontokat. Ezekrõl a Bizottság operatív csoport vezetõjét is
tájékoztatni kell.
IV. 1.6. A tanácskozáson – tanácskozási joggal – a Bizottság tagja részt vehet, az operatív csoportnak legalább
egy tagja pedig köteles megjelenni. A témaköröktõl függõen tájékoztatás megtartására más is meghívható.
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IV. 1.7. A tanácskozáson részt vevõknek módot kell
biztosítani arra, hogy az elhangzott beszámolókhoz és tájékoztatásokhoz hozzászólhassanak, véleményükkel azt
kiegészíthessék, javaslatukat megtegyék, vagy saját indítványukat elõterjeszthessék.
IV. 1.8. A tanácskozásról felvett emlékeztetõnek a következõket kell tartalmaznia:
a) a tanácskozás helyét, idõpontját és a napirendi pontokat;
b) a jelen levõ albizottsági tagok és a tanácskozás más
jelenlevõinek nevét;
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c) a meghozott döntéseket és állásfoglalásokat a hatáskörébe tartozó felvetett kérdésekben.
IV. 1.9. A tanácskozások emlékeztetõit két példányban
kell elkészíteni. Az egyik példányt, a tanácskozást követõ
öt munkanapon belül a tanácskozás szerinti albizottság elnökének aláírásával ellátva a Bizottság operatív csoport
titkárához el kell juttatni.
IV. 1.10. Az albizottság elnökének feladatát, illetve a
mûködés egyéb szabályait a megbízásra jogosult elöljáró
hagyja jóvá.

Melléklet
A Magyar Honvédség Drogprevenciós Bizottság tagjai
Név, rendfokozat

Beosztás

Bizottsági tisztség

Dr. Németh András o. dandártábornok

MH HEK parancsnok

vezetõ

Dr. Fintha Zoltán ezredes

HM Vezérkari Titkárság
szakreferens (titkárságvezetõ-helyettes)

titkár

Dr. Szilágyi Zsuzsanna orvos ezredes

MH HEK Preventív Igazgatóság
preventív igazgató (pk. h.)

Dr. Pataki Szabolcs õrnagy

HM Jogi fõosztály
Igazgatási és Ügyfélszolgálati osztály
fõtiszt

tag

Andó Sándor p. alezredes

HM Tervezési és Koordinációs fõosztály
Humánstratégiai osztály
kiemelt fõtiszt

tag

Dr. Gachályi András ny. mk. ezredes

MH HEK Tudományos Intézet Toxikológiai Kutató osztály
osztályvezetõ

tag

Sótér Andrea õrnagy

MH HEK Egészségfejlesztési Intézet
Egészségvédelmi és Rekreációs osztály
osztályvezetõ

tag

Sásik Csaba százados

MH HEK Egészségfejlesztési Intézet
Egészségvédelmi és Rekreációs osztály
fõtiszt

tag

Orosz Zoltán vezérõrnagy

MH Összhaderõnemi Parancsnokság
törzsfõnök

tag

Dr. Janka Norbert o. ezredes

MH Összhaderõnemi Parancsnokság
egészségügyi fõnök

tag

Dr. Kiszely Péter ezredes

MH Összhaderõnemi Parancsnokság
jogi és igazgatási osztályvezetõ

tag

operatív csoport
vezetõje

1676

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ
Név, rendfokozat

Beosztás
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Bizottsági tisztség

Pristyák János mk. ezredes

MH Híradó és Informatikai Rendszer
Fõközpont Parancsnokság
fõközpont-parancsnok

tag

Melczer Tamás ezredes

HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség
Intézménygazdálkodási osztály
osztályvezetõ

tag

Gyuricza Béla õrnagy

MK Katonai Biztonsági Hivatal
fõtiszt

tag

Dr. habil. Kiss Zoltán László alezredes

ZMNE Társadalomtudományi Intézet
Szociológia-Pszichológia és Pedagógia Tanszék
tanszékvezetõ

tag
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A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közleményei

Közlemények
A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
15/2008. (II. 7.) MVH
közleménye
a nonprofit intézmények és szervezetek vajvásárlási támogatásáról
I. A támogatásban való részvétel feltételei
Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának hatálya alá tartozó tej- és tejtermékpiaci rendtartás értelmében támogatás
vehetõ igénybe vaj csökkentett áron történõ értékesítéséhez nonprofit intézmények és szervezetek részére. Az intézkedésben az a nonprofit intézmény és szervezet (a továbbiakban: nonprofit szervezet), illetve e nonprofit szervezetek részére vajat biztosító, gyártó, szállító vagy csomagoló (a továbbiakban: szállító) vehet részt, amely rendelkezik a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) jóváhagyásával.

II. Nonprofit szervezetek jóváhagyásának feltételei
Az intézkedés keretében kedvezményes árú vajat vásárolhatnak az általuk ellátásban részesített fogyasztók számára
az MVH jóváhagyásával rendelkezõ nonprofit szervezetek.
Az MVH azon nonprofit szervezet kérelmét hagyja jóvá, amely:
a) idõs vagy csökkent szellemi/fizikai képességû személyek ellátását végzi, illetve amely tevékenységének része, de
nem elsõdleges feladata az étkeztetés;
b) eleget tett a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 28. §-ában elõírt regisztrációs kötelezettségnek (a regisztrációs kérelem legkésõbb a jóváhagyási kérelemmel egyidejûleg nyújtható be a 3. számú melléklet szerinti G001
számú nyomtatványon);
c) vállalja, hogy az intézkedés keretében csak az MVH által jóváhagyott szállítóktól vásárol vajat, továbbá
d) vállalja, hogy olyan nyilvántartást vezet, amely tételesen tartalmazza legalább:
– a vaj szállítójának nevét, címét;
– a vaj gyártójának nevét;
– az ellátott kedvezményezettek számát;
– a vásárolt vaj mennyiségét a vonatkozó gyártási (vagy egyéb azonosító) tételszámmal ellátva;
– a kedvezményezettek étkeztetésére felhasznált vaj mennyiségét;
– a szállítási dátumokat tételenként és
– az ezekre vonatkozó utalványok határozatszámait;
e) jóváhagyási kérelméhez csatolja:
– nonprofit gazdasági társaság esetében a társasági szerzõdés másolatát;
– nonprofit szervezetek esetében a közhasznúsági nyilvántartásba vételrõl szóló bírósági határozat másolatát és
= alapítvány, közalapítvány esetében az alapító okirat másolatát;
= közhasznú társaság esetében a társasági szerzõdés vagy az alapító okirat másolatát;
– egyesület esetében az alapszabály másolatát, illetve
– nonprofit intézmények esetében az alapító/létesítõ okirat és a mûködési engedély másolatát.
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A jóváhagyás határozatlan idõre szól. A nonprofit szervezetnek az intézkedésben való részvétel során meg kell bizonyosodnia arról, hogy a részére vajat biztosító szállító rendelkezik az MVH jóváhagyásával. A jóváhagyott szállítók
jegyzékérõl az MVH közleményt ad ki.
Amennyiben a jóváhagyott nonprofit szervezet a jóváhagyási feltételeket nem teljesíti, illetve a Bizottság
1898/2005/EK rendelete szerinti elõírásokat megsérti, az MVH a jóváhagyást felfüggesztheti vagy a jóváhagyást visszavonhatja, és a nonprofit szervezetet 1–12 hónapra kizárhatja az intézkedésben való részvételbõl. Amennyiben az MVH a
jóváhagyást visszavonta, jóváhagyási kérelmet a kizárási idõszak leteltét követõen újra be lehet nyújtani.

III. Szállítók jóváhagyásának feltételei
Az MVH azon szállító kérelmét hagyja jóvá, amely:
a) eleget tett a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 28. §-ában elõírt regisztrációs kötelezettségnek (a regisztrációs kérelem legkésõbb a jóváhagyási kérelemmel egyidejûleg nyújtható be a 3. számú melléklet szerinti G001
számú nyomtatványon);
b) vállalja, hogy az intézkedésben való részvétel teljes idõtartama alatt rendelkezik – telephelyenként – a tevékenységének folytatásához szükséges szakhatósági engedélyekkel, amelyeket a helyszíni ellenõrzés során bemutat;
c) vállalja, hogy telephelyenként olyan nyilvántartást vezet, amely tartalmazza legalább:
– a vállalkozás által elõállított/értékesített összes vaj mennyiségét és értékesítési árát;
– a vaj elõállítójának/forgalmazójának nevét;
– a kedvezményezett nonprofit szervezetek nevét, címét;
– a kedvezményezett nonprofit szervezetek részére értékesített vaj mennyiségét és értékesítési árát, a kapcsolódó
gyártási (vagy egyéb azonosító) tételszámok feltüntetésével;
– a szállítási dátumokat tételenként, valamint
– a kapcsolódó utalványok határozatszámait;
d) jóváhagyási kérelméhez csatolja:
– harminc napnál nem régebbi cégkivonatának (egyéni vállalkozó esetében vállalkozói igazolványának) másolatát.
Amennyiben a jóváhagyott szállító a jóváhagyási feltételeket nem teljesíti, illetve a Bizottság 1898/2005/EK rendelete
szerinti elõírásokat megsérti, az MVH a jóváhagyást felfüggesztheti vagy a jóváhagyást visszavonhatja, és a szállítót
1–12 hónapra kizárja az intézkedésben való részvételbõl. Amennyiben az MVH a jóváhagyást visszavonta, jóváhagyási
kérelmet a kizárási idõszak leteltét követõen újra be lehet nyújtani.

IV. A támogatásban részesíthetõ vajra vonatkozó elõírások
Kizárólag olyan vaj értékesítése alapján vehetõ igénybe támogatás, amely megfelel a következõ feltételeknek:
1. Abban a tagállamban vásárolták, ahol a kedvezményezett nonprofit szervezet jóváhagyott létesítménye, illetve telephelye található.
2. Olyan szállítótól vásárolták, aki/amely rendelkezik az MVH jóváhagyásával.
3. Megfelel a Tanács 1255/1999/EK rendelete 6. cikk (3) bekezdésében megállapított összetételi követelményeknek:
– sózatlan vaj esetében
= tejszínbõl vagy tejbõl készült;
= minimális vajzsírtartalma 82 tömegszázalék;
= maximális víztartalma 16 tömegszázalék;
– sózott vaj esetében
= tejszínbõl vagy tejbõl készült;
= minimális vajzsírtartalma 80 tömegszázalék;
= maximális víztartalma 16 tömegszázalék;
= maximális sótartalma 2 tömegszázalék.
4. Megfelel a 852/2004/EK rendelet és a 853/2004/EK rendeletben meghatározott elõírásoknak: a Közösség területén
lévõ, engedélyezett (EU-ellenõrzési számmal rendelkezõ) létesítményben állították elõ és ennek megfelelõen a csomagoláson, a legkisebb, kereskedelmi forgalomban önállóan értékesíthetõ kiszerelésen fel van tüntetve a 853/2004/EK rendelet II. melléklet I. szakasza szerinti azonosító jelölés: a gyártó EU-ellenõrzési száma.
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5. A vaj nagyobb kiszerelési egységein fel kell tüntetni a Közlemény 1. számú melléklete szerinti feliratok legalább
egyikét.
6. A vaj legkisebb, kereskedelmi forgalomban önállóan értékesíthetõ kiszerelésén fel van tüntetve a Közlemény
2. számú melléklete szerinti feliratok legalább egyike.
A vaj összetételi és minõségi elõírásoknak, valamint a csomagolási követelményeknek való megfelelõségét az MVH
helyszíni ellenõrzés, illetve analitikai vizsgálat keretében ellenõrzi.
Amennyiben a vaj más tagállamból származik, a támogatás kifizetése a vaj gyártója szerinti tagállam illetékes hatósága/kifizetõ ügynöksége által kiállított tanúsítvány bemutatása alapján történik. Minden egyes, a nonprofit szervezethez leszállított tételre vonatkozóan olyan tanúsítvány másolatának benyújtása szükséges, amely igazolja, hogy a vajat
olyan jóváhagyott létesítményben gyártották, ahol az ellenõrzött körülmények között, tejszínbõl, illetve tejbõl készült.
Ezen kívül a tanúsítványnak tartalmaznia kell a vizsgálat eredményeit, amely szerint a gyártott vaj megfelel az
1255/1999/EK rendelet 6. cikke (3) bekezdésében megállapított összetételi követelményeknek. A vaj csomagolását a
gyártás helye szerinti tagállam illetékes hatósága/kifizetõ ügynöksége által kibocsátott számozott címke segítségével
kell lezárni és a címke számát a tanúsítványon fel kell tüntetni.
Az egyes leszállított tételekhez kapcsolódó tanúsítványokat a helyszíni ellenõrzések során az MVH rendelkezésére
kell bocsátani.

V. Utalvány iránti kérelem
Utalvány iránti kérelmet a nonprofit szervezetek nyújthatnak be. Egy utalványnak legalább egy, legfeljebb három
naptári hónapra kell vonatkoznia. Egy hónapra legfeljebb 2 kg/fõ vajmennyiség igényelhetõ az ellátásban részesített
kedvezményezettek számára.
Az MVH által kiadott helyt adó végzés (utalvány) tartalmazza az adott – legfeljebb három naptári hónapra kiterjedõ –
idõszakra vonatkozó leszállítható vajmennyiséget, valamint az ellátott kedvezményezettek számát.
A kérelemben megjelölt szállítási idõpontok alapján történik a laboratóriumi vizsgálattal kiegészített helyszíni ellenõrzések végrehajtásának ütemezése. Támogatás legfeljebb az MVH által jóváhagyott vajmennyiség mértékéig, a helyszíni ellenõrzés során megfelelõnek talált tételek esetében vehetõ igénybe.
Elõzetesen egy–három hónapos idõszakokra bontott, legfeljebb egy évre vonatkozó utalvány iránti kérelmet – idõszakonként külön nyomtatványon – lehet benyújtani.
A vaj leszállítása a nonprofit szervezetekhez az utalvány érvényességi idõszakát megelõzõ hónap 20-ától, az érvényességi idõszakot követõ hónap 10-ig történhet, és támogatás csak az ebben az idõszakban leszállított vajmennyiségre vehetõ igénybe.

VI. Támogatási kérelem
Támogatási kérelmet a szállító nyújthat be. A támogatási kérelemhez csatolni kell a következõket:
– kérelem által lefedett idõszakra vonatkozó utalványok másolatát;
– a számlák másolatát;
– a szállítójegyek másolati példányait, amelyen a nonprofit szervezetek az áru átvételét igazolják, valamint
– a vaj minõségét igazoló tanúsítvány(ok) másolatát (amennyiben a vajat más tagállamban gyártották).
A támogatás – euróban rögzített – mértékét közösségi jogszabály határozza meg.
A támogatás forintban kerül kifizetésre, az utalvány érvényességi idõszakának az elsõ napján érvényes árfolyam alapján (az egy adott napra vonatkozó átváltási árfolyamot az Európai Központi Bank teszi közzé, amely a www.ecb.de honlapon a „Euro Foreign Exchange Reference Rates” menüpontban található meg).
A nonprofit szervezetek a leszállított vaj támogatással csökkentett árát és az ehhez tartozó áfát fizetik meg. Amennyiben a szállító nem a csökkentett árat számlázza ki a nonprofit szervezet részére, a támogatás jogosulatlanul igénybe vett
támogatásnak minõsül.
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VII. A kérelmek benyújtása
A 4–7. számú mellékletek szerinti jóváhagyási kérelmeket, azok mellékleteivel együtt postai úton kell benyújtani.
A benyújtás folyamatos, de nonprofit szervezetek esetében legkésõbb a legelõször benyújtott utalvány iránti kérelemmel lehetséges.
A 8–9. számú mellékletek szerinti utalvány iránti kérelmeket és azok mellékleteit postai úton kell benyújtani. A postára adási határidõ a kérelmezett idõszakot megelõzõ hónap elsõ napja.
A 10–11. számú mellékletek szerinti támogatási kérelmeket postai úton kell benyújtani. A támogatási kérelmek benyújtási határideje a kérelmezett idõszak elsõ napjától számított 12. hónap utolsó napja. Egy támogatási kérelemnek
legalább egy utalványra kell vonatkoznia.
A kérelmeket az alábbi címre kell benyújtani:
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
1385 Budapest 62, Pf. 867
Hiányosan benyújtott kérelem esetében az MVH az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlást a felszólításban
megjelölt módon és határnapig kell teljesíteni.

VIII. Hatálybalépés
Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy egyidejûleg a 19/2007. (II. 22.) MVH közlemény hatályát veszti.

IX. Kapcsolódó jogszabályok:
– a Tanács 1999. május 17-i 1255/1999/EK rendelete a tej- és tejtermékpiac közös szervezésérõl;
– a Bizottság 2005. november 9-i 1898/2005/EK rendelete a tejszín, vaj és vajkoncentrátum közösségi piacon történõ
értékesítésére vonatkozó intézkedések tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról;
– a Bizottság 2006. december 20-i 1913/2006/EK rendelete az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a mezõgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módosításáról;
– a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény;
– a tej és tejtermékek piaci szabályozásáról szóló 68/2004. (IV. 29.) FVM rendelet.

Az intézkedéssel kapcsolatban további tájékoztatás kérhetõ a tejbelpiac@mvh.gov.hu vagy az ugyfelszolgalat@mvh.
gov.hu e-mail címeken.

Budapest, 2008. február 7.
Margittai Miklós s. k.,
elnök
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A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
16/2008. (II. 7.) MVH
közleménye
a kazein és a kazeinátok sajtgyártás során történõ felhasználásának elõzetes engedélyezésérõl,
illetve az engedéllyel rendelkezõ vállalkozások negyedéves jelentési kötelezettségérõl
I. A felhasználás feltételei
Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának hatálya alá tartozó tej- és tejtermékpiaci rendtartás sajtra vonatkozó kiegészítõ általános szabályai, valamint a Tanács 2204/90/EGK rendelete és a Bizottság 1547/2006/EK rendelete alapján
valamennyi sajtot elõállító vállalkozásnak a kazein és a kazeinátok sajtgyártásban történõ felhasználását elõzetesen engedélyeztetnie kell. A kazein és kazeinátok sajtgyártásban történõ felhasználását az MVH engedélyezi, illetve ellenõrzi.
II. Az engedély feltételei
Engedély csak abban az esetben adható, ha a kazein-, illetve kazeinát-felhasználás a sajtok elõállításához feltétlenül
szükséges. A Bizottság 1547/2006/EK rendeletének I. számú mellékletében meghatározott sajtfajtákon kívül egyéb sajtokban tilos hozzáadott kazeint és/vagy kazeinátot használni.
Az engedély 12 hónapos idõtartamra adható, amennyiben a vállalkozás az alábbi kötelezettségeket teljesíti:
– bejelenti az elõállított sajt mennyiségét és fajtáit, valamint a különféle termékekbe bedolgozott kazein- és kazeinátmennyiségeket;
– készletnyilvántartást vezet, amely lehetõvé teszi az elõállított sajt mennyiségének és fajtáinak, a beszerzett és/vagy
elõállított kazein és kazeinátok mennyiségének, valamint azok rendeltetési helyének és/vagy felhasználásának nyomon
követését;
– lehetõvé teszi a rendszeres, elõzetes bejelentés nélküli helyszíni ellenõrzést, egyrészt a készletnyilvántartás, másrészt a vonatkozó kereskedelmi okmányok és az aktuális készletek egyeztetése céljából;
– eleget tesz a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 28. §-ában elõírt regisztrációs kötelezettségének.
(A regisztrációs kérelem legkésõbb az engedély iránti kérelemmel egyidejûleg nyújtható be az 1. számú melléklet szerinti G001 számú nyomtatványon.)
Amennyiben bármely, sajtot elõállító vállalkozás az engedélyezettnél nagyobb mennyiségben, illetve az MVH engedélye nélkül használ fel kazeint és/vagy kazeinátot a gyártás során, a Bizottság 1547/2006/EK rendeletének 4. cikk
(1) bekezdésében meghatározott mértékû bírságot kell fizetnie.
III. Negyedéves jelentés benyújtására kötelezettek köre
Negyedéves jelentés benyújtására azok a vállalkozások kötelezettek, amelyek a kazein és kazeinátok sajtgyártás során
történõ felhasználásához az MVH által kiadott engedéllyel rendelkeznek.

IV. Bedolgozható legnagyobb mennyiség
A sajtgyártás során bedolgozható kazein/kazeinátok legmagasabb százalékos aránya termékcsoportonként:
KN-kód

A kazein/kazeinátok legmagasabb
bedolgozható aránya

Ömlesztett sajt

0406 30

5%

Reszelt ömlesztett sajt*

0406 20

5%

Porított ömlesztett sajt*

0406 20

5%

Sajtféleség

* Folyamatos eljárás során gyártva, már kész ömlesztett sajt hozzáadása nélkül.

A százalékos arány az engedéllyel rendelkezõ vállalkozás vagy telephely által hat hónapos idõtartam során elõállított,
a fentiekben meghatározott sajtféleségek össztömegére vonatkozik.
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V. Engedély iránti kérelem és negyedéves jelentés benyújtása
A 2–3. számú mellékletek szerinti engedély iránti kérelmeket, azok mellékleteivel együtt postai úton kell benyújtani.
A benyújtás folyamatos, de legkésõbb azon 12 hónapos idõszakot megelõzõ hónap utolsó napjáig kell postára adni,
amelyben a kazein- és/vagy kazeinát-felhasználást a gyártó meg kívánja kezdeni.
A 4–5. számú mellékletek szerinti negyedéves jelentéseket, azok mellékleteivel együtt minden naptári tárgynegyedévet követõ hónap 15-ig kell postai úton benyújtani.
Az engedélykérelmeket és a negyedéves jelentéseket az alábbi címre kell benyújtani:
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
1385 Budapest 62, Pf. 867
Hiányosan benyújtott kérelem vagy jelentés esetén az MVH az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlást a felszólításban megjelölt határnapig kell benyújtani a fenti címre.

VI. Szankciók
Amennyiben a sajtot elõállító vállalkozás a gyártás során az engedélyezettnél nagyobb mennyiségben, illetve az MVH
által kiadott engedély nélkül használ fel kazeint és/vagy kazeinátokat, bírságot kell fizetnie. A bírság – euróban rögzített – mértékét közösségi jogszabály határozza meg.
A negyedéves jelentés benyújtásának elmulasztása esetén az MVH a kiadott engedélyt visszavonja.
A negyedéves jelentés határidõn túl történõ benyújtása esetén az ügyfél a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi
XVII. törvény 71. §-a szerinti mulasztási bírsággal sújtható.

VII. Hatálybalépés
Jelen közlemény kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy egyidejûleg a 13/2007. (II. 15.) MVH közlemény hatályát veszti.

VIII. Kapcsolódó jogszabályok:
– a Tanács 1990. július 24-i 2204/90/EGK rendelete a tej- és tejtermékpiac közös szervezésének a sajtra vonatkozó
kiegészítõ általános szabályairól;
– a Bizottság 2006. október 13-i 1547/2006/EK rendelete a 2204/90/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról;
– a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény;
– a 68/2004. (IV. 29.) FVM rendelet a tej és tejtermékek piaci szabályozásáról.
Az intézkedéssel kapcsolatos további információk megtalálhatók az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu), az
„EU-s támogatások – Belpiaci intézkedések – Tej és tejtermékek termékpálya” cím alatt, illetve tájékoztatás kérhetõ a
tejbelpiac@mvh.gov.hu e-mail címen.

Budapest, 2008. február 7.
Margittai Miklós s. k.,
elnök
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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. március 6–12.)
(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

62.

51. évfolyam L 62. szám (2008. március 6.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 205/2008/EK rendelete (2008. március 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 206/2008/EK rendelete (2008. március 5.) az 1002/2007/EK rendelet által az Egyiptomból származó és onnan érkezõ rizsre vonatkozóan megnyitott vámkontingens keretében 2008.
február 22-tõl február 29-ig benyújtott, behozatali engedély iránti kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható meghatározásáról
* A Bizottság 207/2008/EK rendelete (2008. március 5.) az 577/98/EK tanácsi rendeletnek
megfelelõen a fiatalok munkaerõ-piaci bevonására vonatkozó 2009. évi ad hoc modul elõírásainak elfogadásáról 1
IRÁNYELVEK
* A Bizottság 2008/38/EK irányelve (2008. március 5.) a különleges táplálkozási célokra szánt
takarmányok tervezett alkalmazási listájának létrehozásáról (kodifikált változat) 1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2008/202/EK:
* A Tanács határozata (2008. január 28.) az Európai Közösség és a Japán Kormány közötti,
együttmûködésrõl és vámügyekben történõ kölcsönös igazgatási segítségnyújtásról szóló
megállapodás megkötésérõl
Az Európai Közösség és a Japán Kormány közötti, együttmûködésrõl és vámügyekben történõ kölcsönös igazgatási segítségnyújtásról szóló megállapodás megkötésérõl

1

EGT-vonatkozású szöveg
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Egyéb jogi aktusok
EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG
EFTA Felügyeleti Hatóság
* Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata 329/05/COL (2005. december 20.) az állami támogatások anyagi jogi és eljárásjogi szabályainak a megfelelõ intézkedésekre vonatkozó javaslatot tartalmazó ötvennegyedik módosításáról
* Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata 320/06/COL (2006. október 31.) a Közösségbe
harmadik országból behozott élõ állatok és állati termékek állat-egészségügyi ellenõrzésére
jóváhagyott izlandi és norvégiai állat-egészségügyi határállomásoknak az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodás I. melléklete I. fejezete 1.2. részének 39. pontjában szereplõ jegyzékének módosításáról és a 2006. szeptember 6-i 246/06/COL EFTA felügyeleti
hatósági határozat hatályon kívül helyezésérõl
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51. évfolyam L 63. szám (2008. március 7.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 208/2008/EK rendelete (2008. március 6.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 209/2008/EK rendelete (2008. március 6.) a Saccharomyces cerevisiae (Biosaf
Sc 47) takarmány-adalékanyagként való új felhasználásának engedélyezésérõl 1
IRÁNYELVEK
* A Bizottság 2008/39/EK irányelve (2008. március 6.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerûen
érintkezésbe kerülõ mûanyagokról és mûanyag tárgyakról szóló 2002/72/EK irányelv módosításáról1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2008/203/EK:
* A Tanács határozata (2008. február 28.) a 168/2007/EK rendeletnek az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2007–2012 közötti többéves keretének elfogadása tekintetében történõ
végrehajtásáról
Bizottság
2008/204/EK:
* A Bizottság határozata (2007. október 10.) a Franciaország által a La Poste (Posta) által foglalkoztatott állami alkalmazottak nyugdíjának finanszírozási módjára vonatkozó reform
tekintetében nyújtott Állami Támogatásokról [az értesítés a C(2007) 4545. számú dokumentummal történt]1

1
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AJÁNLÁSOK
Tanács
2008/205/EK:

* A Tanács ajánlása (2008. március 3.) a fogyatékossággal élõ személyek parkolási kártyájáról szóló 98/376/EK-ajánlásnak a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság és a
Szlovák Köztársaság csatlakozása miatt történõ kiigazításáról

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok
AZ EU-SZERZÕDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
* A Tanács 2008/206/IB határozata (2008. március 3.) az 1-benzilpiperazin (BZP) ellenõrzési
intézkedéseknek és büntetõjogi rendelkezéseknek alávetni kívánt, új pszichoaktív anyagként való meghatározásáról

64.

51. évfolyam L 64. szám (2008. március 7.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2008/163/EK:
* A Bizottság határozata (2007. december 20.) a hagyományos és nagy sebességû transzeurópai vasúti rendszerben a „vasúti alagutak biztonságával” kapcsolatban elfogadott kölcsönös átjárhatóság mûszaki elõírásairól [az értesítés a C(2007) 6450. számú dokumentummal
történt]1
2008/164/EK:
* A Bizottság határozata (2007. december 21.) a hagyományos és nagy sebességû transzeurópai vasúti rendszerben a „mozgáskorlátozott személyekkel” kapcsolatos kölcsönös átjárhatóság mûszaki elõírásairól [az értesítés a C(2007) 6633. számú dokumentummal történt]

65.

51. évfolyam L 65. szám (2008. március 8.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 210/2008/EK rendelete (2008. március 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 211/2008/EK rendelete (2008. március 7.) 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 212/2008/EK rendelete (2008. március 7.) a közösségi mezõgazdasági számlarendszerrõl szóló, 2003. december 5-i 138/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
I. mellékletének módosításáról 1
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2008/207/EK:
* A Tanács határozata (2008. február 28.) egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamaik,
másrészrõl Izrael Állam közötti társulást létrehozó euro-mediterrán megállapodás jegyzõkönyvének elfogadásáról a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történõ csatlakozásának figyelembevétele céljából
Bizottság
2008/208/EK:
* A Bizottság határozata (2007. október 23.) az Olaszország által a bioüzemanyagok jövedéki
adójának csökkentése tekintetében meglévõ rendszer módosításaként végrehajtani tervezett C 30/2006 (korábbi N 367/05 és N 623/05) számú [az értesítés a C(2007) 5091. számú dokumentummal történt]1
2008/209/EK:
* A Bizottság határozata (2008. március 7.) Bulgária és Románia csatlakozási okmánya
VI. melléklete függelékének egyes bolgár tejfeldolgozó létesítmények tekintetében történõ
módosításáról [az értesítés a C(2008) 827. számú dokumentummal történt] 1
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(2008. március 10.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Tanács 194/2008/EK rendelete (2008. február 25.) a Burmával/Mianmarral szembeni
korlátozó intézkedések megújításáról és megerõsítésérõl, valamint a 817/2006/EK rendelet
hatályon kívül helyezésérõl
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(2008. március 11.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 214/2008/EK rendelete (2008. március 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2008/214/EK:

* A Bizottság határozata (2007. július 18.) a Cseh Köztársaság által a GE Capital Bank a.s.,
valamint a GE Capital International Holdings Corporation, USA számára nyújtott C
27/2004. számú állami támogatásról [az értesítés a C(2007) 1965. számú dokumentummal
történt]1
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51. évfolyam L 68. szám (2008. március 12.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 217/2008/EK rendelete (2008. március 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 218/2008/EK rendelete (2008. március 11.) 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 219/2008/EK rendelete (2008. március 11.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekrõl szóló 423/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról
* A Bizottság 220/2008/EK rendelete (2008. március 11.) az Oszama bin Ladennel, az alKaida-hálózattal és a talibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel
szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetésérõl szóló 881/2002/EK tanácsi
rendelet 93. alkalommal történõ módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2008/216/EK:
* A Tanács határozata (2007. június 25.) az Európai Közösség és a Jordán Hasimita Királyság
között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseirõl létrejött megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról
Az Európai Közösség és a Jordán Hasimita Királyság között a légi közlekedés bizonyos kérdéseirõl létrejött Megállapodást módosító jegyzõkönyv
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A Közbeszerzési Értesítõ 31. számának (2008. március 12.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK
Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hirdetmények
Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
11269 BOTÉSZ Bodzatermelõk Értékesítõ Szövetkezete (venyigebálázó és targoncák beszerzése – K. É. – 3506/2008)
11275 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (csípõ-,
térdprotézis 2008–2009. – K. É. – 3193/2008)
11279 Balatonfüred Város Önkormányzata [Balatonfüred, Széchenyi u., járda- és kerékpárút-felújítás, térvilágítás létesítése és a vonatkozó járulékos munkák elvégzése
(Zákonyi u. II. ütem) – K. É. – 3649/2008]
11285 Debreceni Egyetem nevében az egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma [(EM-2228) gyógyszerkibocsátó stentek beszerzése – K. É. – 3054/2008]
11288 Debrecen Megyei Jogú Város Idõsek Háza (élelmiszerek
beszerzése – K. É. – 3275/2008)
11294 Földmérési és Távérzékelési Intézet (EOMA – keletmagyarországi 2. rész – K. É. – 3689/2008)
11300 Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona (élelmiszer-beszerzés, 7 tételsorban – K. É. – 3257/2008)
11307 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (élelmiszer-beszerzés – K. É. – 3454/2008)
11314 K.K.I. GAESZ Nátus Konyha, Pápa (bizonyos élelmiszer-alapanyagok beszerzése 2010. február 28-ig
– K. É. – 3370/2008)

11359 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás az
M43 autópálya 9+700–18+400 km-sz. közötti szakasz,
valamint a csatlakozó építmények kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában – K. É. – 3632/2008)
11365 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás az
M43 autópálya 18+400–34+600 km-sz. közötti szakasz,
valamint a csatlakozó építmények kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában – K. É. – 3634/2008)
11371 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás az
M43 autópálya 43. sz. fõúti lekötése Makó térségében,
valamint a csatlakozó építmények kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában – K. É. – 3636/2008)
11376 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás az
M0 keleti szektor Rákospalotai határút kivitelezési
munkák mérnöki felügyelete, valamint a kivitelezésre
vonatkozó közbeszerzési eljárásban való közremûködés tárgyában – K. É. – 3647/2008)
11381 Országos Rendõr-fõkapitányság Országos Baleset-megelõzési Bizottság (3 kampány – K. É. – 3652/2008)
11388 PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelõ Zrt. (vásárcsarnok takarítása – K. É. – 3118/2008)
11393 Székesfehérvári Épületfenntartó és Hõszolgáltató Zrt.
(üzemanyagkártyás üzemanyag-beszerzés – K. É. –
3662/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására
11399 Gorzsai Paprika Termelõ és Értékesítõ Szövetkezet (gépbeszerzés 2008. – K. É. – 3614/2008)

11320 Készenléti Rendõrség (az ajánlatkérõ üzemeltetésében
lévõ konyha ellátása meghatározott minõségû és
mennyiségû élelmiszerrel – K. É. – 3325/2008)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

11327 Magyar Turizmus Zrt. (turisztikai kiadványok és promóciós eszközök kivitelezése 2008–2010. – K. É. –
3267/2008)

11404 Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
(ATL-kommunikációs kampány tervezése és lebonyolítása – K. É. – 3641/2008)

11332 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [ajánlati felhívás a
61. sz. fõút Somogy megyei szakaszainak 11,5 tonnás
burkolatmegerõsítése, fejlesztése (I. ütem) tárgyában
– K. É. – 3433/2008]
11339 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás az
M43 autópálya 43. sz. fõúti lekötése Makó térségében
mintegy 7,0 km hosszon lebonyolító mérnöki feladatok
ellátása tárgyában – K. É. – 3535/2008)
11344 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás az
M43 autópálya Szeged–Makó közötti szakaszok kivitelezése során lebonyolító mérnöki feladatok ellátása tárgyában – K. É. – 3539/2008)
11353 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás az
M43 autópálya 3+000–9+7000 km-sz. közötti szakasz,
valamint a csatlakozó építmények kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában – K. É. – 3630/2008)

Elõzetes tájékoztató hirdetmény
11412 Budapest Fõváros Önkormányzata [vállalkozási szerzõdés, melynek tárgya az M3 autópálya (3. sz. fõforgalmi
út) bevezetõ szakasz mellett XIV–XV. ker. lakóterületei zaj elleni védelme tárgyú projekt lebonyolítói (projektmenedzseri) feladatainak ellátása – K. É. –
3013/2008]
11413 Budapest Fõváros Önkormányzata [vállalkozási szerzõdés, melynek tárgya az M3 autópálya (3. sz. fõforgalmi
út) bevezetõ szakasz mellett XIV–XV. ker. lakóterületei zaj elleni védelme tárgyú projekt kivitelezõi feladatainak ellátása – K. É. – 3035/2008]

2008/12. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

11415 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (2006/018176.01.02 – az FVM megyei földmûvelésügyi hivatalainak felkészítése a KAP végrehajtásával kapcsolatos
feladataikra az informatikai infrastruktúra területén
– eszközbeszerzése – K. É. – 3340/2008)
11416 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (2006/018176.01.02 – az FVM megyei földmûvelésügyi hivatalainak felkészítése a KAP végrehajtásával kapcsolatos
feladataikra az informatikai infrastruktúra területén
– tréning – K. É. – 3355/2008)
11418 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (2006/018176.01.02 – az FVM megyei földmûvelésügyi hivatalainak felkészítése a KAP végrehajtásával kapcsolatos
feladataikra az informatikai infrastruktúra területén
– kommunikáció – K. É. – 3356/2008)

Visszavonás
11419 Belvárosi Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
visszavonása [2008/S 31-042082 számú hirdetmény
visszavonása (új informatikai eszközök szállítása és telepítése) – K. É. – 3524/2008]

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények
Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
11423 Mór Város Önkormányzata (Mór Város Önkormányzata
közigazgatási területén zöldfelület-fenntartási munkák
vállalkozási szerzõdés keretében – K. É. – 3667/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
11428 Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Bolyky Tamás Általános Iskola, Ózd (500 adagos iskolai konyha
élelmiszer-beszerzése 12 hónapra – K. É. – 3327/2008)
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Tájékoztató az eljárás eredményérõl
11458 Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
(papíráru, írószer és nyomtatvány beszállítása – K. É. –
3360/2008)
11462 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (gépjármûvek javítása, karbantartása, felújítása – K. É. – 3214/2008)
11467 HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Kht. (közvélemény-kutatás a honvédelmi biztonságpolitikáról és a
Magyar Honvédség feladatellátásáról, valamint aktuális biztonsági kérdésekrõl – K. É. – 3489/2008)
11470 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség [zöldség és gyümölcs beszerzése (25500/0710/55) – K. É. – 3523/2008]
11475 Magyar Államkincstár (KIR minõségbiztosítási szakértõ
– K. É. – 3848/2008)
11477 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ (médiatervezés és -vásárlás – K. É. – 2326/2008)
11479 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (irodaépületek átalakítása és bõvítése – Tatabánya, Székesfehérvár – során a mérnök feladatainak ellátása, a mûszaki ellenõri tevékenységre vonatkozó jogszabályi elõírások betartásával – K. É. – 3540/2008)
11483 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (a Vámés Pénzügyõrség egyes objektumaiban az ügyeleti pult
és kezelõasztal-rendszer rekonstrukciója – K. É. –
3583/2008)
11485 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága [szolgálati gépjármûvek megkülönböztetõ jelzéssel és felirattal történõ ellátása a kapcsolódó szolgáltatásokkal
együtt (stabil és mobil megkülönböztetõ jelzés felszerelése jelzettel, felirattal, mûszaki vizsgáztatás, okmányirodai ügyintézés) – K. É. – 3588/2008]

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

11431 Bát-Tej Kft. (telepfelújitás – K. É. – 3765/2008)
11436 ESZA Kht. (az ESZA Kht. humánerõforrás-kapacitását
meghaladó adminisztratív feladatok ellátása az ESZA
Kht. által kezelt pályázatok tekintetében – K. É. –
3678/2008)
11439 Extra Pig Kft. (sertéstelepi trágyatároló korszerûsítése
– K. É. – 3420/2008)
11444 Fõvárosi Vízmûvek Zrt. (Jedlik Ányos-évforduló kommunikációs stratégiája tervezése és megvalósítása
– K. É. – 3202/2008)
11448 Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Tartalékgazdálkodási Kht. (szállítási szerzõdés 1 db rövidhullámú logperantenna beszerzésére – K. É. – 3702/2008)

11489 Komárom Város Önkormányzata (Komárom, Rákóczi
rakpart burkolat- és járdafelújítása – K. É. –
3464/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
11491 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (csapadékvíz-elvezetés
rendezése/2007. – K. É. – 3951/2008)
11492 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (M3 csomópont és parkoló
burkolatfelújítása/2007. – K. É. – 3952/2008)
11492 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (hídfelújítás-I/2007
– K. É. – 3953/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
11453 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (Unimog nyári adapterek
beszerzése/2008. – K. É. – 3851/2008)

11493 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (zajárnyékoló falak építése/2007. – K. É. – 3954/2008)
11493 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (zajárnyékoló falak építése/2007. – K. É. – 3956/2008)
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11494 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (vízelvezetõ, padka, rézsû
fenntartása/2007. – K. É. – 3957/2008)
11495 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (zajárnyékoló falak építése/2007. – K. É. – 3958/2008)
11496 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (burkolatjel felújító festése/2007. – K. É. – 3962/2008)
11496 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (kérdõíves kutatás, elemzés/2007. – K. É. – 3963/2008)
11497 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (M1 mosonmagyaróvári
szakasz burkolatfelújítása/2007. – K. É. – 3967/2008)
11498 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (jármûütközés javítása/2006. – K. É. – 3969/2008)
11498 Debreceni Egyetem [HEFOP-3.3.1. képzési eszközök beszerzése (SG-340.) – K. É. – 3950/2008]
11500 Hajdú Volán Zrt. (1 helyközi szóló jármû beszerzése, javítása, karbantartása – K. É. – 2410/2008)
11501 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. [repülõtéri mozgásellenõrzõ rendszer (A-SMGCS) szállítása és telepítése Budapest-Ferihegyi nemzetközi repülõtérre – K. É. – 2948/2008]

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

11502 Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. (tájékoztató a
Szent Gellért gyógyfürdõ rekonstrukciós munkáinak
megvalósítása tárgyában, közbeszerzési eljárás alapján
létrejött vállalkozási szerzõdés módosításáról – K. É. –
3887/2008)
11502 Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. (tájékoztató a Széchenyi gyógyfürdõ mûemléki rekonstrukciós munkáinak megvalósítása tárgyában, közbeszerzési eljárás
alapján létrejött szerzõdés módosításáról – K. É. –
3889/2008)
11503 Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. (tájékoztató a
Szt. Lukács gyógyfürdõ mûemléki rekonstrukciós
munkáinak megvalósítása tárgyában, közbeszerzési eljárás alapján létrejött szerzõdés módosításáról
– K. É. – 3893/2008)
11504 Esztergom Város Önkormányzata (kanonoksori épületfelújítás – K. É. – 3472/2008)
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11506 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (tájékoztató
a 6. sz. fõút 18,1–30,5 km-szelvények közötti szakaszának út- és hídrehabilitációs, valamint az egyéb hozzá
kapcsolódó meghatározott munkák tárgyú szerzõdés
módosításáról – K. É. – 3320/2008)
11507 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (tájékoztató
a 6. sz. fõút 65,7–76,3 km-szelvények közötti szakaszának út- és hídrehabilitációs, valamint az egyéb hozzá
kapcsolódó meghatározott munkák tárgyú szerzõdés
módosításáról – K. É. – 3326/2008)
11507 Országos Tisztifõorvosi Hivatal (az intézmények könyvvizsgálatára vonatkozó szerzõdés módosítása – K. É. –
3937/2008)
11508 Vám- és Pénzügyõrség Központi Bûnmegelõzési Parancsnoksága (a VPDDRNYH elhelyezésére szolgáló ingatlan
bérleti szerzõdésének módosítása – K. É. – 3746/2008)

Helyesbítés
11510 Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzata helyesbítése (XVII. kerületi útépítés 2008. – K. É. –
3868/2008)

A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG HATÁROZATAI
11511 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az AVE Miskolc Kft. jogorvoslati kérelme Csongrád
Város Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen
– K. É. – 3860/2008)
11514 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Bloc Quest Kft. jogorvoslati kérelme a Miskolci
Egyetem Gazdasági-Mûszaki Fõigazgatóság, Egyetemváros, kapcsolattartó ellátási és biztonságszervezési
osztály közbeszerzési eljárása ellen – K. É. – 3861/2008)
11519 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Saubermacher-Magyarország Kft. jogorvoslati kérelme Csongrád Város Önkormányzata közbeszerzési
eljárása ellen – K. É. – 3863/2008)
11522 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság elnöke által az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet
közbeszerzési eljárása ellen hivatalból kezdeményezett
jogorvoslati eljárás – K. É. – 3864/2008)

11504 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (tájékoztató
az 56. sz. fõút út-, hídrehab. 5,9–13,8 km-sz. közötti szakaszon tárgyú szerzõdés módosításáról – K. É. –
3268/2008)

11526 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság elnöke által a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ közbeszerzési eljárása ellen hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárás – K. É. – 3865/2008)

11505 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (tájékoztató
56. sz. fõút 13,8–21,2 km-sz. közötti szakaszának út- és
hídrehabilitációs munkái, valamint az egyéb hozzá
kapcsolódó meghatározott munkák kivitelezése tárgyú
szerzõdés módosításáról – K. É. – 3271/2008)

11530 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az iD-PentaCom Marketing Tanácsadó és Internetfejlesztõ Kft. jogorvoslati kérelme a Szociális és Munkaügyi Minisztérium közbeszerzési eljárása ellen – K. É. –
4016/2008)
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A Közbeszerzési Értesítõ 32. számának (2008. március 14.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények
Részvételi felhívás meghívásos eljárás megindítására

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

11593 Jászszentlászló Község Önkormányzata [Kiskunmajsa,
gyógyfürdõ és Móricgát (kisvasút) között turisztikai célú kerékpárút megépítése – K. É. – 3151/2008]

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
11540 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (86. sz. fõút
77+800–79+000 km közti szakaszán 11,5 tonnás burkolaterõsítés, négynyomúsítás – K. É. – 3528/2008)
11546 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás a
4. sz. fõút Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakaszai
11,5 tonnás burkolatmegerõsítés kivitelezésére, valamint hídfelújítási munkáinak kivitelezésére – K. É. –
3603/2008)
11552 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [ajánlati felhívás a
88. sz. fõút Sárvár elkerülõ szakasz (0+200–3+712
km-sz. között) építési munkáinak megvalósítására
– K. É. – 3604/2008]
11558 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás a
61. sz. fõút Zala megyei szakaszán 11,5 t-s burkolatmegerõsítés kivitelezési munkáinak elvégzésére
– K. É. – 3607/2008)
11564 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás a a
74. sz. fõút Nagykanizsa–Palin elkerülõ út kivitelezési
munkáinak elvégzésére – K. É. – 3661/2008)
11570 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás
a 4. sz. fõút hiányzó Pest megyei szakaszaira vonatkozó
Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatás elnyeréséhez szükséges dokumentáció elkészítésére – K. É. –
3665/2008)
11575 Szolnoki Ipari Park Kft. (mélyépítési munkák – K. É. –
3752/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás
megindítására
11581 Fejér Megyei Önkormányzat [Új Magyarország Fejlesztési Terv ÚMFT keretei közt megjelenõ pályázati felhívásokhoz kapcsolódó projektek elõkészítése, pályázatírás és a támogatott projektek menedzselése Fejér Megye Önkormányzata és intézményei részére (kivéve a
kórház) – K. É. – 3686/2008]

11600 Nemzeti Hírközlési Hatóság (megelõzõ egészségügyi szûrõvizsgálat – K. É. – 3934/2008)
11604 Ótemplomi Szeretetszolgálat, Szarvas (ajánlatkérõ közétkeztetési feladatainak ellátása – K. É. – 3638/2008)
11608 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza
(ajánlati felhívás sürgõsségi osztályon szakorvosi tevékenység ellátására – K. É. – 3916/2008)
11611 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szekszárd város zöldfelületeinek gondozása és parkfenntartási feladatainak ellátása – K. É. – 3507/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
11619 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (M7 monitoringpilot/2008.
– K. É. – 3775/2008)
11623 Általános Iskola és Gyermekotthon, Bakonyoszlop (élelmiszerek beszerzése a bakonyoszlopi általános iskola és
gyermekotthon részére – K. É. – 3819/2008)
11628 Gyöngyöspata Község Önkormányzata (települési szilárd
hulladék összegyûjtése, elszállítása, ártalmatlanítása
– K. É. – 3626/2008)
11633 Kelebia Község Önkormányzata (Magyar–Szerb Agrárkereskedelmi és Szolgáltató Központ, parkoló kivitelezése – K. É. – 3086/2008)
11636 Lehel Sportlétesítmények Kft. (1200 m mély termálvízkút fúrása – K. É. – 3894/2008)
11640 Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
(informatikai és irodatechnikai eszközök beszerzése
– K. É. – 3574/2008)
11646 Városi Családsegítõ és Gondozási Központ, Százhalombatta (Százhalombattán, illetve az ország nagyobb bevásárlóközpontjaiban beváltható melegétkezési utalványok beszerzése – K. É. – 3467/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
Részvételi felhívás egyes ágazatokban
11587 Tisza Menti Regionális Vízmûvek Zrt. (villamos energia
vásárlása – K. É. – 3763/2008)

11650 Dunavarsány Város Önkormányzata (belterületi utak útalap- és útburkolat-felújítása kivitelezése 2008. – K. É. –
3190/2008)
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11654 Kistarcsa Város Önkormányzata (élelmiszer-beszerzés
– K. É. – 4059/2008)
11660 Nyergesújfalu Város Önkormányzata (Nyergesújfalu, Jókai Mór utca komplex rehabilitációja – K. É. –
3385/2008)
11665 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tömörkény
István Gimnázium és Mûvészeti Szakközépiskola melegpadló-burkolási munkái – K. É. – 3862/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
Tájékoztató az eljárás eredményérõl
11671 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (biztonságtechnikai rendszerek telepítése 11 helyszínen – K. É. –
3139/2008)
11673 Adó-és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Nyugat-dunántúli
Regionális Igazgatósága (ingatlan bérlése Gyõrben
– K. É. – 3131/2008)
11676 Budapest Fõváros Önkormányzata (budapesti hidak, felüljárók és mûtárgyak 2007. évi fõ és célvizsgálatainak
elvégzése – K. É. – 3807/2008)
11682 Budapest Fõváros Önkormányzata (Budapest, 2007. évi
híd-, mûtárgy-felújítási munkák 1. csoport – K. É. –
3810/2008)
11687 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Budapest XVI. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévõ
tusnádfürdõi ingatlan felújítása – K. É. – 3906/2008)
11690 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Budapest XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére integrált telekommunikációs szolgáltatás
biztosítása – K. É. – 3908/2008)
11692 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli
Szociális Szolgálat (szociális étkeztetés 2. – K. É. –
3913/2008)
11695 Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és
Rendelõintézet (különféle laboratóriumi reagensek beszerzése, automata készülék használatba adásával
– K. É. – 0080/2008)
11697 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság, a Szolnoki Városi Bíróság, a Szolnoki Munkaügyi Bíróság és a Szolnoki Városi Ügyészség közös épülete rekonstrukciójának tervezése – K. É. – 3895/2008)
11699 Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata (Munkácsy
Úti Általános Iskola felújítása és multifunkciós tornateremmel történõ bõvítése projekthez 165 millió Ft összegû önkormányzati infrastruktúrafejlesztési program
beruházási hitel – K. É. – 2163/2008)
11702 Körös Volán Autóbusz-közlekedési Zrt. (tájékoztatás az
alvállalkozói tender – 2007. tárgyú eljárás eredményérõl – K. É. – 4107/2008)
11704 Miskolci Városgazda Városgazdálkodási Kht. (útszóró
anyagok beszerzése – K. É. – 3978/2008)
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11707 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az
M85–M86 sz. gyorsforgalmi utak Csorna várost elkerülõ szakasz I. ütem eredményérõl – K. É. – 3560/2008)
11710 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az 56. sz.
fõút 23,0–31,9 és 39,6–61,2 km-sz. közötti szakaszának
út- és hídrehabilitációs munkái, valamint az egyéb hozzá
kapcsolódó meghatározott munkák kivitelezése tárgyú
eljárás eredményérõl – K. É. – 3621/2008)
11714 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az
51. sz. fõút Sükösd–Érsekcsanád elkerülõ tanulmányterv elkészítése a hatályos útügyi elõírások alapján tárgyú eljárás eredményérõl – K. É. – 3624/2008)
11716 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató Lulla–Balatonendréd összekötõ út engedélyezési és kiviteli
terveinek tervkorszerûségi felülvizsgálata és záradékolt kisajátítási tervének elkészítése tárgyú eljárás
eredményérõl – K. É. – 3663/2008)
11719 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a 26. sz.
fõút 9+600–11+988 km-szelvények közötti szakasz
négynyomúsítása kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyú eljárás eredményérõl – K. É. – 3815/2008)
11722 Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala (bírósági
integrált informatikai rendszer teljes körû üzemeltetése és átfogó rendszerfelügyelet biztosítása – K. É. –
4109/2008)
11724 Semmelweis Egyetem (Semmelweis Egyetem irodagépeinek az üzemeltetéséhez szükséges festékanyagokkal
való ellátása és a kapcsolódó szolgáltatások beszerzése
– K. É. – 3562/2008)
11726 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (irodaszer
– K. É. – 3453/2008)
11731 Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza (tájékoztató ízületi protézisek beszerzésére kiírt eljárás
eredményérõl – K. É. – 4012/2008)
11735 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága
(egyenruházati termékek konfekcionálása – K. É. –
3767/2008)
11737 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (6 ±1 db
vontatórámpa szállítása mobil röntgenberendezés optimális használatához, valamint szoftver átalakítása
– K. É. – 3771/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
11740 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (hídfelújítás-II/2007.
– K. É. – 4024/2008)
11741 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (koronaélen kívüli zöldfelületek kaszálása-II/2007. – K. É. – 4026/2008)
11741 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (szennyvízszállítás-2/2005
– K. É. – 4028/2008)
11742 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (koronaélen kívüli zöldfelületek kaszálása/2007. – K. É. – 4029/2008)
11743 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (lokális burkolathibák javítása/2007. – K. É. – 4046/2008)
11744 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (könnyûteher-gépjármûvek beszerzése/2007. – K. É. – 4048/2008)
11744 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (M3 ap., burkolatfelújítás
tervezése/2007. – K. É. – 4050/2008)
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11745 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (hidak tervezése/2007.
– K. É. – 4082/2008)
11746 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (hídfõvizsgálat/2007.
– K. É. – 4084/2008)
11747 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (irodahelységek felújítása/2006. – K. É. – 4087/2008)
11747 BKSZ Budapesti Közlekedés Szervezõ Kht. (az ELEKTRA Hungaria közlekedési elektronikus kártyarendszer
továbbfejlesztése vállalkozási szerzõdés keretében
– K. É. – 3946/2008)
11749 BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási
Hivatal [okmányirodai alkalmazások fejlesztõi támogatása (tervezés, szervezés, programozás, tesztelés, dokumentálás, üzembe helyezés) és üzemeltetése, valamint
átfogó rendszerfelügyelet biztosítása – K. É. –
4022/2008]
11750 BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási
Hivatal [alkalmazások fejlesztõi támogatása (tervezés,
szervezés, programozás, tesztelés, dokumentálás,
üzembe helyezés) és üzemeltetése, valamint átfogó
rendszerfelügyelet biztosítása – K. É. – 4025/2008]
11751 Cegléd Város Önkormányzata (Cegléd város parkfenntartási feladatainak ellátása – K. É. – 4088/2008)
11752 Dunaújvárosi Fõiskola (fizikai-matematikai modellezõeszköz, számítógép-vezérelt szimulátorberendezés beszerzése – K. É. – 4047/2008)
11752 HungaroControl Zrt. (Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer készletek, készletkönyvelési és -beszerzési
moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása
– K. É. – 3917/2008)
11755 MECSEK-ÖKO Rt. (mészhidrát beszerzése 2006–2007.
– K. É. – 3872/2008)
11755 Országos Mentõszolgálat (különféle kenõanyagok szállítása az Országos Mentõszolgálat gépjármûveihez
– K. É. – 3571/2008)
11756 Semmelweis Egyetem (tömegspektrométer beszerzése
– K. É. – 3530/2008)
11756 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (villamos
energia beszerzése – K. É. – 1072/2008)
11757 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (villamosenergia-szállítási szerzõdés – K. É. – 1073/2008)
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11758 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debrecen,
repülõtér-szennyezés kármentesítési határérték alá
csökkentése – K. É. – 3657/2008)
11759 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (vállalkozási
szerzõdés a szegedi regionális hulladékkezelési program, szelektívhulladék-gyûjtési rendszer kialakítására
– K. É. – 3824/2008)

Elõzetes összesített tájékoztató
11761 Balatonfüred Város Önkormányzata (Balaton-part ékköve II. projekt kivitelezési és járulékos munkáinak elvégzése – K. É. – 3706/2008)

Helyesbítés
11763 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. március 3-i
27. számában K. É. – 2927/2008 számon megjelent
ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. – 4169/2008)
11763 Dombóvár Város Önkormányzata helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. március 7-i 29. számában K. É. –
3785/2008 számon megjelent módosítás helyesbítése
– K. É. – 4168/2008)
11763 Ferencvárosi Önkormányzat helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. március 5-i 28. számában, K. É. –
3347/2008 számon megjelent egyszerûsített eljárás
ajánlati felhívásának helyesbítése – K. É. – 4216/2008)
11763 Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház
Rendelõintézet és Baleseti Központ helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 29. számában, 2008. március 7-én
K. É. – 2990/2008 számú ajánlati felhívás helyesbítése
– K. É. – 4086/2008)
11764 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2008.
március 10-i 30. számában, K. É. – 3436/2008 számon
megjelent ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. –
4142/2008)

Módosítás
Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
11758 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debrecen,
mûszaki ellenõrzés – K. É. – 3655/2008)

11765 Nagykõrös Város Önkormányzata módosítása (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. január 18-i 8. számában, K. É. –
19712/2007 számon megjelent egyszerûsített eljárás
ajánlati felhívásának módosítása – K. É. – 4176/2008)
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A Közbeszerzési Értesítõ 33. számának (2008. március 17.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

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

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására
11858 MÁV-Trakció Vasúti Vontatási Zrt. (felelõsségbiztosítás
– K. É. – 3882/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására
Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
11774 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (digitális törzskönyv beszerzése/2008. – K. É. – 3880/2008)
11783 Forray Máté Általános Iskola, Szegvár (fûszerek, szárazáruk beszerzése – K. É. – 3418/2008)
11788 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (hulladékgyûjtõ és
-szállító célgépek szállítása – K. É. – 3477/2008)
11791 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (szelektívhulladék-gyûjtõ edények beszerzése – K. É. – 3478/2008)
11794 Magyar
Államkincstár
(foglalkozás-egészségügy
– K. É. – 3701/2008)
11800 Magyar Nemzeti Bank (takarítási feladatok ellátása, valamint higiéniai anyagok, tisztítószerek és egyéb anyagok biztosítása a Magyar Nemzeti Bank épületeiben
– K. É. – 3669/2008)

11864 Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató
Kft. (anesztéziás és intenzív ellátás anyagainak beszerzése – K. É. – 3382/2008)
11871 Mûemlékek Nemzeti Gondnoksága (részvételi felhívás a
tatai Esterházy-kastélyegyüttes tervezési munkáira
– K. É. – 3885/2008)
11877 Vám- és Pénzügyõrség Nyugat-dunántúli Regionális Parancsnoksága (ingatlanok takarítása – K. É. –
3794/2008)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására
11884 Pest Megyei Önkormányzat (folyószámla vezetése
– K. É. – 3970/2008)

11810 MECSEK-ÖKO Zrt. (mátraszentimrei aknák fenntartása – K. É. – 3875/2008)
11816 Országos Rendõr-fõkapitányság Országos Baleset-megelõzési Bizottság (TCR-felületek bérlete – K. É. –
3948/2008)
11822 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat [intenzív
és betegágyak (Jósa 2008) – K. É. – 3448/2008]

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban
11829 Magyar Posta Zrt. (Webriposte szoftverkövetés – K. É. –
3644/2008)

Elõzetes tájékoztató hirdetmény
11890 Gödöllõi Királyi Kastély Kht. (a gödöllõi királyi kastély,
a Közép-magyarországi Operatív Program keretében
megvalósuló komplex újjáépítése – K. É. – 3168/2008)

Tervpályázati kiírás
11892 Miniszterelnöki Hivatal (2010-es sanghaji világkiállítás magyar pavilonjának külsõ és belsõ kialakítása
– K. É. – 3982/2008)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban
11834 Mátrai Erõmû Zrt. (ME Zrt. 01/2008 számú eljárás részvételi felhívása – K. É. – 2818/2008)
11839 Mátrai Erõmû Zrt. (ME Zrt. 02/2008 számú eljárás részvételi felhívása – K. É. – 2828/2008)
11845 Mátrai Erõmû Zrt. (ME Zrt. 06/2008 számú eljárás
részzvételi felhívása – K. É. – 2841/2008)
11850 Mátrai Erõmû Zrt. (ME Zrt. 08/2008 számú eljárás részvételi felhívása – K. É. – 2845/2008)

Módosítás
11896 Fõvárosi Központi Egészségügyi Beszerzõ és Szervezõ
Kft. módosítása (az Európai Unió Hivatalos Lapjához
2008. január 17-én, K. É. – 0452/2008 számmal feladott
ajánlati felhívás módosítása – K. É. – 3687/2008)
11906 Magyar Nemzeti Bank módosítása (elektromos üzemeltetés, szünetmentes berendezések karbantartása – K. É. –
3995/2008)
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11974 Társasház Szeged, Ûrhajós utca 1. (energiaracionalizálás
– K. É. – 3495/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

11979 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Zalaegerszeg város úthálózatának burkolatjavítása 2008.
évben – K. É. – 3806/2008)

11921 Budapesti Gazdasági Fõiskola (BGF-KVIFK tetõterasz
beépítése és elõadóterem férõhelyszám-növelése építési
munkáinak kivitelezése – K. É. – 4392/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
Részvételi felhívás meghívásos eljárás megindítására
11927 Üröm Község Önkormányzata (útépítés – 2008. – K. É. –
4151/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
11934 Budapest Fõváros V. Kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata (az önkormányzat fenntartásában mûködõ
intézmények gyermek- és szociális étkeztetése, valamint alkalmazottai, nyugdíjasai számára közétkeztetés
biztosítása, a szerzõdés megkötésétõl számított határozatlan idõre kötött vállalkozási szerzõdés keretében
– K. É. – 0945/2008)
11940 Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata [Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata fenntartásában mûködõ intézményekben (óvodák, általános és középiskolák, felnõtt szociális intézmények) közétkeztetés
biztosítása az önkormányzat tulajdonában lévõ konyhák bérlésével és mûködtetésével – K. É. – 2490/2008]
11945 Csobánka Község Önkormányzata (ajánlatkérõ által kötelezõ feladatellátásának körébe tartozó közmûvelõdési és
közoktatási feladatok ellátására létrehozott Csobánkai
Közösségi Mûhely fenntartói jogának feladatátadása,
intézménymûködtetés keretében – K. É. – 3353/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
11950 Állattenyésztõ és Értékesítõ Kft. (tehenészeti telep korszerûsítése, trágyakezelés – K. É. – 3959/2008)
11952 Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata
(Szent István téri piac és vásárcsarnok napi jellegû takarítása, illetve évi két alkalommal történõ nagytakarítása – K. É. – 3611/2008)
11956 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. (célszimulátor mûködõképes kísérleti mintadarabjának
kifejlesztése – K. É. – 4054/2008)
11960 Kelenföldi 5. Sz. Lakásfenntartó Szövetkezet (1119 Budapest, Rátz László utca 36–46. sz. épület utólagos homlokzati hõszigetelése – K. É. – 3707/2008)
11964 Országos Vérellátó Szolgálat (1/OVSZ/2008., hûtõkarbantartás és -javítás – K. É. – 3816/2008)
11970 Szabad Tér Színház Kht. (forgószínpad beszerzése, a
K. É. – 1971/2008 sorszám alatt indított eljárás eredménytelensége miatt indított új eljárás – K. É. –
4067/2008)

11984 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (felületi csúszásellenállás-mérés/2008. – K. É. – 4068/2008)
11989 Almásfüzitõ Község Önkormányzata (Almásfüzitõ, Petõfi Sándor utca 7. Sün Balázs Óvoda bõvítése és belsõ átalakítása – K. É. – 3620/2008)
11993 Dunapataj Nagyközség Önkormányzata (Dunapataj–
Szelidi-tó turisztikai kerékpárút megépítése – K. É. –
4094/2008)
12000 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (ajánlatkérõ részére
védõruhák beszerzése – K. É. – 3718/2008)
12006 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (állati hulladék – jármûbeszerzés – K. É. – 3942/2008)
12011 Kisvárda Város Önkormányzata (Kisvárda Város Önkormányzatának települési szilárd hulladék összegyûjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére és
a hulladéklerakó telep üzemeltetésére irányuló közszolgáltatási szerzõdés – K. É. – 3710/2008)
12017 Százhalombatta Város Önkormányzata (park- és játszótér-rekonstrukció csapadékvíz-elvezetéssel, környezetrendezéssel – K. É. – 3609/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
Tájékoztató az eljárás eredményérõl
12022 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (biztonságtechnikai rendszer telepítése az APEH KAIG Budapest VII.
kerület, Dob u. 75–81. szám alatti ingatlanon – K. É. –
3653/2008)
12024 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (épületfelújítás
Gyõrben – K. É. – 4187/2008)
12027 Bajai Kórház [õrzés-védelmi szolgáltatás beszerzése
(megrendelése) (SG-342) – K. É. – 4105/2008]
12029 BKSZ Budapesti Közlekedés Szervezõ Kht. (Budapest
közlekedési rendszere fejlesztési tervének elkészítése
– K. É. – 4286/2008)
12032 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház (2 db color Doppler-UH bérlete – K. É. –
3847/2008)
12035 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (bértextília-szolgáltatás – K. É. – 4077/2008)
12037 Budapest Fõváros Önkormányzata [közösségi közlekedés
elõnyben részesítése (2007–2008.) tervezési munkái
– K. É. – 3814/2008]
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12042 Budapesti Rendõr-fõkapitányság (a BRFK üzemeltetésében lévõ vízi jármûvek mûködéséhez szükséges Mercruiser és Mercury hajómotor- és hajtómû-alkatrészek
beszerzése – K. É. – 2275/2008)

12091 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (a Székesfehérvár, Király sor 3. és a Tatabánya, Erdész u.
F jelû irodaépületek bõvítésének, belsõ átalakításának
tervezése, kivitelezése – K. É. – 4063/2008)

12044 DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. (ivóvíz 4.
– K. É. – 4121/2008)

12095 Zala Megyei Kórház (prostata transurethralis termoterápia szolgáltatás biztosítása a szükséges kezelõ- és kiszolgálószemélyzettel, berendezéssel – K. É. –
3743/2008)

12047 Debreceni Vízmû Zrt. (polielektrolit – Debrecen
2008–2009. – K. É. – 4175/2008)
12049 Fõvárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent
László Kórház-Rendelõintézet (SZI-31 csontvelõtranszplantációs és hematológiai részleg, valamint járulékos munkáinak tervezése – K. É. – 3768/2008)
12051 HUNGAROSPA Hajdúszoboszlói Zrt. (Hajdúszoboszló,
gyógyfürdõi fejlesztés – Aqua Palace projekthez kapcsolódó mûszaki lebonyolítói és mûszaki ellenõri feladatok ellátása – K. É. – 3182/2008)
12053 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza KórházRendelõintézet (az intézet veszélyes hulladékainak szállítására, ártalmatlanítására és fertõzésveszélyes hulladék gyûjtésére szolgáló, egyszer használatos csomagolóeszközök biztosítása – K. É. – 3658/2008)
12055 Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (ajánlatkérõ
Hajdú-Bihar megyei kirendeltségének elhelyezésére
1696,27 m2 területû ingatlan és 12 db gépkocsi elhelyezésére alkalmas garázs bérlete – K. É. – 2792/2008)
12058 MIVÍZ Miskolci Vízmû Kft. (szennyvíziszap-szállítás és
-elhelyezés – K. É. – 3876/2008)
12060 MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (1 db nagynyomású fagyasztó és 1 db fagyasztva törõ berendezés
beszerzése – K. É. – 3742/2008)
12061 Mûemlékek Nemzeti Gondnoksága (az edelényi L Huillier-Coburg-kastély helyreállítási munkái engedélyezési,
tender- és kiviteli tervének elkészítése, tervezõi mûvezetése eljárás eredményérõl szóló tájékoztató – K. É. –
3773/2008)

12096 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén mûködõ közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetése, karbantartása, felügyelete, ellenõrzése és a közvilágítás aktív és passzív elemeinek bõvítése – K. É. – 3831/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
12099 Ajka Város Önkormányzata [Ajka, 2007. évi iparosított
technológiával épült lakóépületek (I. csoport) energiatakarékos korszerûsítése és felújítása, XII. részfeladat
– K. É. – 3402/2008]
12099 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (vállalkozási szerzõdés önkormányzati intézmény bõvítéses rekonstrukciójára – K. É. – 3748/2008)
12100 Baranya Megyei Rendõr-fõkapitányság (Baranya Megyei
Rendõr-fõkapitányság raktáringatlanának irodaépületté történõ átalakítási munkáival kapcsolatos feladatok ellátása – K. É. – 4283/2008)
12101 Békés Megye Szociális Otthona [élelmiszer-beszerzés (I.,
II., III., IV., V., VI.) – K. É. – 3032/2008]
12102 Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat (részleges felújítási munkák a szolgálat
Tölgyfa utcai épületében – K. É. – 3837/2008)

12064 Nagykõrös Város Önkormányzata (2750 Nagykõrös, Szabadság tér 4. sz. alatti okmányiroda belsõ felújítása, ügyfélbarát átalakítása kivitelezési munkái – K. É. –
2292/2008)
12069 Nagymaros Város Önkormányzata (élelmiszer-alapanyagok beszerzése – K. É. – 3141/2008)

12102 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (Nagytemplom utca 21. sz. alatti épület bontása – K. É. – 2958/2008)

12073 Nemzeti Hírközlési Hatóság (frekvenciagazdálkodási tevékenység támogatása – K. É. – 3612/2008)

12103 Budapesti Közlekedési Zrt. [villamos-, HÉV-, trolibusz-,
metró- és MFAV-jármûvekhez szénkefék és bronzkefék szállítása (63/T-074/C/2006) – K. É. – 2650/2008]

12075 Nemzeti Hírközlési Hatóság (ajánlatkérõ hirdetéseinek
és PR-anyagainak megjelentetése médiavásárlás útján
magyar és idegen nyelven – K. É. – 3818/2008)

12103 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (Nagytemplom utca 12/N szám alatti épület felújítása lakottan – K. É. –
2959/2008)

12086 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (egyenruházati férfi, nõi társasági cipõk beszerzése – K. É. –
4058/2008)

12104 Budapesti Közlekedési Zrt. [56-os villamosvonal Moszkva
tér–Budagyöngye szakaszán szórványos pályafelújítási
munkák kivitelezése (63/T-117/2007) – K. É. –
2673/2008]
12105 Budapesti Közlekedési Zrt. [ajánlatkérõ villamos üzemigazgatósága valamennyi telephelyén a gépészeti, épületgépészeti, valamint 0,4 kV-os elektromos hibaelhárítási,
gyorsjavítási munkák elvégzése (63/T-62/2006) – K. É. –
3107/2008]
12106 Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
(víz keretirányelv végrehajtásának egyeztetése horvát–magyar viszonylatban, kiemelten a határokon átnyúló vízgyûjtõkre vonatkozóan – K. É. – 3023/2008)

12089 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (rúdlámpa, tachográf, digitális letöltõeszköz, digitális kiértékelõszoftver beszerzése – K. É. – 4062/2008)

12106 Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképzõ Központ
Kht. (fizikoterápiás eszközök és berendezések – HEFOP-eszközbeszerzés II – 03 rész – K. É. – 3020/2008)

12077 Nemzeti Közlekedési Hatóság (ingatlanbérlet – K. É. –
4032/2008)
12079 Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (mûszaki
mentõ gépjármûvek szállítása – K. É. – 4113/2008)
12083 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága [kikötõponton (úszómû) beszerzése – K. É. – 4056/2008]
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12107 Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképzõ Központ
Kht. (1. 3., 6., 8. rész: 2 db esztergagép, 12 db hegesztõgép és 1 db plazmavágó, 56 tétel fizikoterápiás eszköz,
13 db konyhai berendezés beszerzése – K. É. –
3101/2008)
12108 Dunakeszi Város Önkormányzata (Kiscsurgó u., Duna
sor, Pihenõ u. közigazgatási határ által bezárt terület
szennyvízcsatornázás I. ütem – K. É. – 3026/2008)
12108 ÉARFÜ Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Kht. (telekommunikációs eszközök beszerzése, valamint a beszerzett eszközök telepítése és üzembe helyezése – K. É. – 3071/2008)
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12118 Kossuth Lajos Ipari Szakközép- és Szakmunkásképzõ Iskola, Gyõr (takarítási feladatok ellátása 3 éves idõtartamban – K. É. – 2765/2008)
12119 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (SA VPOP
07 Letenye, új nemzetközi autópálya-határátkelõhely
kivitelezése – K. É. – 3055/2008)
12119 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (EU komm
01/B az Európai Unió kommunikációs és információs
politikája végrehajtása keretében „50 év integráció
50 helyszínen” projekt végrehajtásához kapcsolódó
kommunikációs és PR-szolgáltatás – K. É. – 3124/2008)

12110 Ferencvárosi Önkormányzat (önkormányzati tulajdonú
1094 Budapest, Berzenczey u. 11. II. emelet 4. szám
alatti 38,44 m2 alapterületû lakás teljes felújítása
– K. É. – 2938/2008)

12120 Központi Statisztikai Hivatal [KSH régiós átalakulása
keretében induló távmunkaprogramban részt vevõ
114 fõ lakóhely–munkahely között oda-vissza történõ
szervezett utaztatásának biztosítása – K. É. –
3027/2008]
12121 Központi Statisztikai Hivatal (KSH jelenlegi adattárházrendszerének és az arra épülõ tájékoztatási adatbázisának továbbfejlesztése a meglévõ metarendszer- vezérelt
koncepció megtartásával – K. É. – 3069/2008)

12110 Ferencvárosi Önkormányzat (önkormányzati tulajdonú
1093 Budapest, Lónyay u. 16. fszt. 4. szám alatti
76,99 m2 alapterületû lakás teljes felújítása – K. É. –
2942/2008)

12121 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (komplex tartalomszolgáltatás médiaszerver és médiamix integrált,
multimédiás hírvevõ és feldolgozó rendszereken keresztül – K. É. – 3103/2008)

12111 Ferencvárosi Önkormányzat (önkormányzati tulajdonú
1091 Budapest, Üllõi út 115/B fszt. 6. szám alatti
26,71 m2 alapterületû lakás teljes felújítása – K. É. –
3030/2008)

12122 Magyar Nemzeti Bank (bankjegyfeldolgozó berendezések beszerzése tartozékokkal, hardver és szoftver fejlesztése, kapcsolódó egyéb szolgáltatások – K. É. –
1858/2008)

12112 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (83 munkaügyi kirendeltség helyszíni bejárása és mûszaki felmérése, valamint a kirendeltségek jelenlegi fizikai állapotára vonatkozó adatokból központilag kezelhetõ, digitalizált
adatbázis létrehozása – K. É. – 2963/2008)

12123 Mátrai Erõmû Zrt. [IV. számú Láng BBC gyártmányú
D3YTT 2G 350 típusú 212 MW névleges teljesítményû
gõzturbina ciklikus (7 év) javítása – K. É. – 3070/2008]

12109 Fejér Megyei Szent György Kórház (kórház és telephelyeinek õrzése, személy- és teherporta-szolgálat és éjszakai járõrszolgálat, vagyonvédelmi feladat ellátása
– K. É. – 2690/2008)

12113 Fõvárosi Állat- és Növénykert (ajánlatkérõ területén levõ irodák, szociális épületek takarítási munkái, továbbá közönségforgalmi WC-k takarítása és üzemeltetése
díjszedés nélkül – K. É. – 3300/2008)
12113 Gondozási Központ, Zalaegerszeg (élelmiszerek, élelmezési alapanyagok szállítása 1–9. részig – K. É. –
3102/2008)

12124 Rábaközi TÉSZ Szövetkezet (2 db Schaumann VCL7
vontatott gyümölcsbetakarító gép, 8 db UV-11 típ.
uborkaosztályozó gép – K. É. – 2991/2008)
12124 Rábaközi TÉSZ Szövetkezet (2 db Case IH JX 1100 U
Maxxima típ. mezõgazdasági traktor – K. É. –
2993/2008)
12125 Ráckeve Város Önkormányzata (városi bölcsõde épületének bõvítése és felújítása – K. É. – 2696/2008)

12114 Gyula Város Önkormányzatának Városgazdálkodási Igazgatósága (seprõgép beszerzésének finanszírozásához
kapcsolódó pénzügyi lízingszolgáltatás – K. É. –
3301/2008)

12126 Répcelak Város Önkormányzata (2007. évi útfelújítás
– K. É. – 3097/2008)

12115 Halászati és Öntözési Kutatóintézet (mezõgazdasági erõés munkagépek beszerzése – K. É. – 3024/2008)

12127 Siklós Város Önkormányzata (polgármesteri hivatal informatikai rendszerének mûködtetése – K. É. –
2440/2008)

12115 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség [fogászati kezelõegység beszerzése (22052/
07-10/31) – K. É. – 3072/2008]
12116 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség [tej és tejtermék beszerzése (25091/06-10/60)
– K. É. – 2691/2008]
12117 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (göngyöleg beszerzése 2006–2007. években
– K. É. – 2833/2008)
12117 Komotthon Kht., Komádi (sertéshús, sertéshúskészítmények, füstölt sertéshús, egyéb beszerzések – K. É. –
3303/2008)

12126 Répcelak Város Önkormányzata (2007. évi járdafelújítás
és új építése – K. É. – 3098/2008)

12127 Szabómester Szakképzõ Iskola (hátrányos helyzetûek
képzési központja – építési beruházás – K. É. –
2139/2008)
12128 Szegedi Tudományegyetem [egészségügyi és papíráruk,
és egyéb nem orvosszakmai termékek beszerzése (kötszerek, fertõtlenítõk, gyógyászati eszközök) – K. É. –
3022/2008]
12129 Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a minisztérium
dolgozói számára egy- és kétoldalas, magyar és idegen
nyelvû névjegykártya készítése eseti megrendelések
alapján – K. É. – 2997/2008)
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12129 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szombathely, Szent Lászó király u. 10. sz. alatti Élelmiszer-ipari és Földmérési Szakközépiskola kollégiumi
épület tetõtér-beépítése befejezõ és kapcsolódó munkák
– K. É. – 2791/2008)
12130 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (szombathelyi Bartók-hangversenyterem és kiszolgálóhelyiségeinek felújítása, átalakítása és bõvítése építési munkáinak kivitelezése – K. É. – 3096/2008)
12131 TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. (2006. évben tervezett
rekonstrukciós és kapacitásbõvítési munkák II. ütem
– K. É. – 2800/2008)
12131 Tiszaújváros Város Önkormányzata (ajánlatkérõ részére
500 000 000 Ft összegû folyószámla-hitelkeret biztosítása – K. É. – 3302/2008)
12132 Vám- és Pénzügyõrség Központi Bûnüldözési Parancsnoksága (tehergépkocsik beszerzése – K. É. – 4212/2008)
12133 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (iskolakezdési támogatás utalvány beszerzése – K. É. –
19391/2007)
12133 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (a Vámés Pénzügyõrség egyes objektumainak takarítása és a
kapcsolódó szolgáltatások teljesítése – K. É. –
4064/2008)
12134 Veszprém Megyei Önkormányzat (fejlesztési hitel felvétele az Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram keretében – K. É. – 2998/2008)
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12139 Taksony Nagyközség Önkormányzata (Német Nemzetiségi Napközi Otthonos Óvoda és kiegészítõ létesítményei részleges készültségû építési beruházása befejezése
2008. január 31-ig – K. É. – 3099/2008)
12140 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
(a cigándi tájgazdálkodási és árvízvédelmi program
– KIOP által támogatott – Tisza-völgyi árvízvédelmi
komponens építési munkáival kapcsolatosan a mûszaki
ellenõr/mérnök feladatainak ellátására kötött vállalkozási szerzõdés módosítása – K. É. – 4053/2008)

Összegezés az egyszerû közbeszerzési eljárásban az ajánlatok
elbírálásáról
12141 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (összegezés a K. É. – 19289/2007 eljárásban az
ajánlatok elbírálásáról – K. É. – 4070/2008)

Helyesbítés
12142 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. március 7-i
29. számában K. É. – 3307/2008 számon megjelent
ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. – 4297/2008)

Módosítás
Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

12135 Ferencvárosi Önkormányzat (Budapest IX. kerület, Bokréta utca 15. szám alatti lakóépület felújítása – K. É. –
3188/2008)
12135 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (4. számú
módosítás – K. É. – 3971/2008)
12136 Margaréta Óvoda, Budapest (közétkeztetés – K. É. –
3068/2008)
12136 Nagyberki–Kercseliget–Szabadi–Csoma–Mosdós Önkormányzatok Intézményfenntartó Társulása (közétkeztetés
– K. É. – 3100/2008)
12137 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a szerzõdés módosításáról a 42. sz. fõút 7,6–63,1 és a 47. sz. fõút 5,5–34,9 km-szelvények közötti belterületi szakaszainak rehabilitációs munkái elvégzése tárgyában
– K. É. – 3277/2008)
12138 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a szerzõdés módosításáról a 42. sz. fõút 7,6–63,1 és a 47. sz. fõút 5,5–34,9 km-szelvények közötti külterületi szakaszainak útrehabilitációs munkái elvégzése tárgyában
– K. É. – 3278/2008)

12143 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának módosítása
(Érd – szabályozási terv – felhívás módosítása – K. É. –
3666/2008)
12144 Pilis Város Önkormányzata módosítása (a Közbeszerzési
Értesítõ 26. számában, K. É. – 2646/2008 számon 2008.
február 29-én megjelent ajánlati felhívás módosítása
– K. É. – 4324/2008)
12145 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság módosítása (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. február 18-i
21. számában, K. É. – 20794/2007 számon megjelent
ajánlati felhívás módosítása – K. É. – 3976/2008)

Visszavonás
12148 Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága visszavonása (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. január 30-i 13. számában K. É. – 20705/2007 számon megjelent ajánlati
felhívás visszavonása – K. É. – 4263/2008)
12148 Tata Város Önkormányzata visszavonása (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. február 20-i 22. számában K. É. –
2046/2008 számon megjelent egyszerû eljárás ajánlattételi felhívásának visszavonása – K. É. – 3986/2008)
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A Cégközlöny 11. számában (2008. március 13.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-005383/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „HIRALTÁV” Távközlési
Gazdasági Munkaközösség (1142 Budapest XIV., Róna
park 6. II. 15.; cégjegyzékszáma: 01 04 033070; adószáma: 29720257-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRt., 1024 Budapest, Retek u. 10. I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp.,
Pf. 692.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-005424/5. 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) WICTOR Szervezési Kereskedelmi Mérnöki Betéti Társaság végelszámolás alatt
(1182 Budapest, Galamb u. 11.; cégjegyzékszáma:
01 06 111030; adószáma: 28211880-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRt., 1024 Budapest, Retek u. 10. I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp.,
Pf. 692.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-001228/15. 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) IRADEX Anyagvizsgáló, Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (1064 Budapest,
Rózsa utca 70.; cégjegyzékszáma: 01 06 113490; adószáma: 28202552-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1214 Budapest, Krizantém u. 36.
1145 Budapest, Bosnyák. u. 22.
Nem bejegyzett székhelye(i):
2230 Gyömrõ, Mátyás király u. 28.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-001911/10. 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) GROMEK és Társa Filmgyártási és Kereskedelmi Betéti Társaság (1063 Budapest, Szondi u. 44/A III. em. 3.; cégjegyzékszáma:
01 06 117616; adószáma: 28277543-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1145 Budapest Thököly ut 117/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev.-cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-004501/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SZEMKER Kereskedelmi Betéti
Társaság (1048 Budapest, Külsõ-Szilágyi u. 12; cégjegyzékszáma: 01 06 118585; adószáma: 28238854-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-005870/10. 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) FIX-BRILL Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(rövidített elnevezése: FIX-BRILL BT. „v. a.”) (1046
Budapest, Külsõ-Szilágyi út 16. I/1; cégjegyzékszáma:
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01 06 210252; adószáma: 28239288-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt. 1.

Elõzõ elnevezése(i):
Rp Háziorvosi 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
17.Fpk.01-08-000613/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-005370/5. 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) Morti Kereskedelmi Betéti Társaság (1076 Budapest, Thököly út 13. II. e. 9; cégjegyzékszáma: 01 06 313336; adószáma: 28453480-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) AGORA PR. Üzleti és Kommunikációs Tanácsadó Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (1141 Budapest, Ajtósi Dûrer sor 33. I. 6.; cégjegyzékszáma: 01 06 518976; adószáma: 28884383-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-005845/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KECSKÉS ÉS TÁRSAI Kereskedelmi Bt. „végelszámolás alatt” (1056 Budapest, Zoltán
u. 6. II. 3; cégjegyzékszáma: 01 06 318970; adószáma:
28518156-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KECSKÉS ÉS TÁRSAI Kereskedelmi Bt.
Elõzõ székhelye(i):
1024 Budapest II., Szilágyi E. fasor 13–15. III/1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
Ottó u. 6–8.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-004483/7. 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) Rp Háziorvosi Betéti Társaság végelszámolás alatt (1068 Budapest, Király u. 54. II./3/A; cégjegyzékszáma: 01 06 413318; adószáma: 28571830-1-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-005210/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „Alexis 69.” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1152 Budapest, Szerencs
u. 55.; cégjegyzékszáma: 01 06 617704; adószáma:
28919306-1-42) 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
14.Fpk.01-07-006202/4. 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) UNIFOX Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1096 Budapest, Haller u. 50. III./31., rövidített elnevezése: UNIFOX Bt. v. a.; cégjegyzékszáma: 01 06 618555; adószáma: 29110201-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
UNIFOX Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Korábbi rövidített elnevezése:
UNIFOX Bt.
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.01-07-004174/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) CSONKA 1 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1094 Budapest, Viola u. 37/A fszt. 16.; cégjegyzékszáma:
01 06 619291; adószáma: 29112306-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
CSONKA 1 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1092 Budapest, Ráday u. 31/K II/18.
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
28.Fpk.01-06-001394/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. október 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Szilurusz Könyvkiadó Betéti Társaság (1097 Budapest, Lónyai utca 13/B; cégjegyzékszáma: 01 06 714200; adószáma: 28721712-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: l399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-004502/7. 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) LÉNI Fuvarozó Szolgáltató
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Betéti Társaság (1041 Budapest, Rózsa u. 42.; cégjegyzékszáma: 01 06 720763; adószáma: 20243335-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Serec-L Könyvszakértõi, Auditálási Könyvelési és Adószaktanácsadó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, levelezési cím: 1537 Budapest 114, Pf. 453/449.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-006114/4. 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) TUAN-HUYEN ‘98 Kereskedelmi
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1157 Budapest,
Nyírpalota utca 33. fszt. 2., rövidített elnevezése: TuanHuyen ‘98 Bt. v. a.; cégjegyzékszáma: 01 06 721256; adószáma: 20256045-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
TUAN-HUYEN ’98 Kereskedelmi Betéti Társaság
Korábbi rövidített elnevezése:
TUAN-HUYEN ’98 Bt.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-004121/6. 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) MACZKÓ IMRE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1182 Budapest,
Gyöngyfa u. 12/B; cégjegyzékszáma: 01 06 726418; adószáma: 20387129-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Serec-L Könyvszakértõi, Auditálási Könyvelési és Adószaktanácsadó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, levelezési cím: 1537 Budapest 114, Pf. 453/449.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-07-004965/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 8. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) KÁDÁR-BAU Építõipari Szogláltató Betéti Társaság (1094 Budapest, Balázs B. u. 25.
fszt. 4.; cégjegyzékszáma: 01 06 727120; adószáma:
20536024-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-08-000277/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VÁRNA 2000 Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1062 Budapest,
Bajza u. 47. 6. em. 1.; cégjegyzékszáma: 01 06 734732;
adószáma: 20734026-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
VÁRNA 2000 Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-002947/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) RENA-KORD 2000 Kereskedelmi Betéti Társaság (1042 Budapest, Virág u. 31.
6. em. 37.; cégjegyzékszáma: 01 06 737500; adószáma:
20895145-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev.-cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-05-004573/25. 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) KISVÁLLALAT Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1071
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Budapest, Dózsa György út 58. fszt. 3.; cégjegyzékszáma:
01 06 742874; adószáma: 21039795-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1144 Budapest, Füredi út 19/C
Nem bejegyzett székhelye(i):
1071 Budapest, Dózsa György út 58. fszt. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Gazdasági és Pénzügyi Zrt., 1116 Budapest, Hengermalom u. 1.,
1509 Bp., Pf. 36.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-05-004661/34. 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) TILLUS Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1181 Budapest, Csontvári
Kosztka Tivadar utca 44. 5. em. 26.; cégjegyzékszáma:
01 06 747858; adószáma: 21170720-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1096 Budapest, Sobieski János u. 7. 1. em. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6., 1461 Budapest, Pf. 295.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-004010/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HILFE 2002. Szolgáltató és
Kereskedelmi Betéti Társaság (1224 Budapest, Dézsma
u. 10.; cégjegyzékszáma: 01 06 749170; adószáma:
21354081-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 2.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-004394/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 8. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) MODE MAGAZIN lapkiadó Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (1124 Budapest, Bürök
u. 63/A; cégjegyzékszáma: 01 06 758666; adószáma:
21789902-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MODE MAGAZINE Lapkiadó Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1039 Budapest, Vízimolnár u. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanácsadó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7. Levelezési cím:
1539 Bp., Pf. 630.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-002801/9. 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) „SIKER-ÉP” Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1065 Budapest,
Podmaniczky utca 14. 1. em. 6.; cégjegyzékszáma:
01 06 760143; adószáma: 21831748-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási ZRt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., 1364 Bp., Pf. 428.
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dett végzésével a(z) K+ZS TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1091 Budapest, Mihálkovics
u. 14. 3. em. 17.; cégjegyzékszáma: 01 06 768260; adószáma: 22140939-2-43) 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
23.Fpk.01-07-006502/10. 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) Magic Nature Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (1112 Budapest, Vadon
u. 16.; cégjegyzékszáma: 01 06 770029; adószáma:
22184692-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Refan-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1149 Budapest, Pillangó park 12. 9. em. 53.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Kereskedelmi Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-003947/7. 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) SEBÕK ÉS TÁRSA Kereskedelmi
Betéti Társaság (1077 Budapest, Jósika utca 28.; cégjegyzékszáma: 01 06 763731; adószáma: 20600255-1-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-004150/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 12. napján jogerõre emelke-

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-002107/5. 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) NORRART Fa-, Fém-, Textilfeldolgozó és Kereskedelmi, Mûvészeti Betéti Társaság (1095
Budapest, Mester u. 39.; elõzõ címe: 2081 Piliscsaba,
Mátyás király út 43.; cégjegyzékszáma: 01 06 778824;
adószáma: 24551634-2-43) 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.
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A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-005958/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) M & M Építõipari Épületgépészeti, Gépjármûtechnikai Szolgáltató Kft. „végelszámolás alatt” (1118 Budapest, Elõpatak u. 55; cégjegyzékszáma: 01 09 073277; adószáma: 10469101-2-01) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
M & M Építõipari Épületgépészeti, Gépjármûtechnikai
Szolgáltató Kft.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-004482/7. 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) DC INVEST Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1024
Budapest, Ady E u. 19.; cégjegyzékszáma: 01 09 074995;
adószáma: 10512643-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev.-cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-001918/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) V. Rent a Car Bérautó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1182 Budapest, Kétújfalu
u. 157/A; cégjegyzékszáma: 01 09 168545; adószáma:
10779538-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Volántours Rent a Car Bérautó Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1066 Budapest, Teréz krt. 38.
1182 Budapest, Nagyszeben u. 30/A
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Real-Holding Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1132 Victor Hugo u. 11–15.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-004786/7. 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) BRODOFER MED Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1028 Budapest,
Attila u. 32.; cégjegyzékszáma: 01 09 266849; adószáma:
10871692-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BRODOFERR Hajóanyag és Vaslemez Kereskedelmi Kft.
Elõzõ székhelye(i):
1029 Budapest, Hársalja u. 21.
1029 Budapest, Máriaremetei út 130.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-004111/6. 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) BATO-VILL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1046 Budapest,
Erkel Gyula u. 30., rövidített elnevezése: BATO-VILL
Kft., korábbi fióktelepe: 2360 Gyál, Kassai út 85.; cégjegyzékszáma: 01 09 368957; adószáma: 12029042-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-07-003022/11. 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) PAXTON Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
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[1146 Budapest, Cházár András u. 18. (Bejegyzés alatti címe: 5055 Jászladány, Elõd vezér utca 8.); cégjegyzékszáma: 01 09 460766; adószáma: 12048953-2-42] adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1146 Budapest, Hungária krt. 163/A
1133 Budapest, Visegrádi u. 115. II. 16.
Jogelõd(ök):
KERBAU 2000 Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-06-006506/20. 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) ELSZER Elektronikai Szerelés
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1211 Budapest, Gyepsor utca 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 465796;
adószáma: 12106392-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONSULTATIO
Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft., 1121 Budapest,
Zugligeti út 6.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-002336/9. 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) HUSZONEGYEDIK SZÁZAD
Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (1134 Budapest, Gidófalvy L.
u. 15. IX/1.; cégjegyzékszáma: 01 09 467631; adószáma:
12130867-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
HUSZONEGYEDIK SZÁZAD Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaaság
Elõzõ székhelye(i):
1138 Budapest, Párkány u. 11. II. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Kereskedelmi
Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54.
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A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-004982/11. 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) ISOSTAR Építõipari, Szigetelõ és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1115
Budapest, Somogyi út 4.; fióktelepe: 3395 Demjén, Demjén-Elõhágó 02/5. hrsz.; cégjegyzékszáma: 01 09 665436;
adószáma: 12325355-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1033 Budapest, Szentendrei út 107–113.
1033 Budapest, Szentendrei út 89–93.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-001667/9. 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) M & F JOKER Vendéglátó
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1131 Budapest, Reitter
Ferenc u. 108.; cégjegyzékszáma: 01 09 665640; adószáma: 12322242-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev.-cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-003835/16. 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) ÚT’97 Építõipari, Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (rövidített elnevezése: ÚT’ 97 Kft.) (1188 Budapest, Damjanich
u. 105/A; cégjegyzékszáma: 01 09 667251; adószáma:
12336386-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1134 Budapest, Apály
u. 4. B ép. 4/17.
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A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-06-005884/19. 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) ARDEN-X Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1124 Budapest, Bürök u. 77–87.; cégjegyzékszáma: 01 09 671185;
adószáma: 12373324-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Investment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Budapest, Seregély u. l7., 1301 Bp., Pf. 18.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-006567/7. 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) Harlstone Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (1223 Budapest, Kékcinke utca 9.; cégjegyzékszáma: 01 09 678875; adószáma: 12081309-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Harlstone Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2141 Csömör, Rákóczi u. 41.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-002429/10. 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) FEJEDELEM Vendéglátó és Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (1222 Budapest,
Gyár utca 15.; cégjegyzékszáma: 01 09 679973; adószáma: 11856719-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
FEJEDELEM Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1224 Budapest, Bartók Béla út 42.
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1119 Budapest, Fehérvári út 179.
1047 Budapest, Váci út 27–29.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanácsadó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7. Levelezési cím:
1539 Bp., Pf. 630.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-06-005790/22. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SP System Hungary Nyomdaipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (1022 Budapest,
Bogár utca 34.; cégjegyzékszáma: 01 09 680456; adószáma: 11867283-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-000785/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MONGOL Építõipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1154
Budapest, Dessewffy Arisztid u. 95.; cégjegyzékszáma:
01 09 685253; adószáma: 11959094-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó ZRt., 1146 Budapest, Cházár András u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-000534/13. 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) BAUKER Plusz Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1183 Budapest,
Tompa Mihály u. 4.; cégjegyzékszáma: 01 09 685614; adószáma: 11966227-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
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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
11.Fpk.01-08-000223/8. 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) KITTS Külkereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1052
Budapest V., Bécsi utca 5. 4. em. 7.; cégjegyzékszáma:
01 09 689094; adószáma: 10376049-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KITTS Divatáru Korlátolt Felelõsségû Társaság
KITTS Külkereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6090 Kunszentmiklós, Rákóczi u. 33.
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
17.Fpk.01-08-000205/5. 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) ARHI 2000 Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1081 Budapest,
Köztársaság tér 6. 3. em. 34/A; cégjegyzékszáma:
01 09 692580; adószáma: 12559556-2-42) 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.01-07-005863/7. 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) COLOR-BAU 2001 Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
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saság (1117 Budapest, Fehérvári út 30.; cégjegyzékszáma:
01 09 694861; adószáma: 12611250-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1033 Budapest, Boglya u. 1. 2. em. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-003172/11. 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) Quadrat 2001 Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1113
Budapest, Bartók Béla út 134.; cégjegyzékszáma:
01 09 695808; adószáma: 12630855-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Quadrat 2001 Számítástechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1112 Budapest, Menyecske utca 19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,
Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-005430/7. 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) ECONOMIC 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1102 Budapest, Szent László tér 20.; cégjegyzékszáma:
01 09 697226; adószáma: 12661059-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-06-006602/19. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 7. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) Kis Bendegúz Ingatlanforgalmazó,
és -hasznosító, Építõ, Vndéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1212 Budapest,
Magyar u. 72.; cégjegyzékszáma: 01 09 698169; adószáma: 12679829-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Kis Bendegúz Ingatlanhasznosító, Építõ, Vendéglátó és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1125 Budapest, Diósárok utca 39/A 1. em. 4.
1203 Budapest, Baross u. 25. 2. em. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A+P MÓDSZER
Gazdasági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Budafoki út 16.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-005928/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EDEL 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1108 Budapest, Bányató u. 6. 7. em. 31.; cégjegyzékszáma: 01 09 699239; adószáma: 12701454-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-08-000438/6. 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) WIGO Ingatlanfejlesztõ és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1037 Budapest, Seregély u. 9.; cégjegyzékszáma: 01 09 699670; adószáma: 12710555-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1027 Budapest, Feketesas u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., levelezési cím: 1581 Bp., Pf. 108.
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A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-06-006116/16. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) RANO Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (1118 Budapest, Otthon u. 37.
2. em. 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 699998; adószáma:
12716719-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Menedzser Zrt., 1148 Budapest, Fogarasi
út 58.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-003585/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „STAMPERIA” Nyomdai Szolgáltató, Kiadói és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1064 Budapest, Izabella u. 80. 2. em. 19/A, elõzõ telephelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 32. félem. 20., fióktelepe: 2066 Szár, Móricz Zsigmond u. 32.; cégjegyzékszáma:
01 09 701529; adószáma: 12747607-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1239 Budapest, Grassalkovich út 294.
1136 Budapest, Pannónia út 25. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó ZRt., 1146 Budapest, Cházár András u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-001623/9. 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) CAPITAL 2005 Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (1098 Budapest, Távíró utca 3–5.; cégjegyzékszáma: 01 09 703161; adószáma: 12781360-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
CAPITAL 2005 Trade Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági
Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16. II/17.
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A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-004294/11. 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) ATEL Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1201 Budapest, Nagysándor József u. 26.; cégjegyzékszáma: 01 09 705926;
adószáma: 12838888-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1033 Budapest, Kórház utca 6–12.
1033 Budapest, Szõlõkert u. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-06-006501/13. 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) Everest Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1032 Budapest, Ágoston utca 14. 6. em. 60.; cégjegyzékszáma: 01 09 706123; adószáma: 12842812-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PIROSKA ÉS TÁRSA Építõipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1204 Budapest, Ady Endre u. 113.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó ZRt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27. 3/13., levelezési cím:1438 Bp., Pf. 489.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-004504/8. 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) HUANG PING Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1146 Budapest, Pálma u. 34.; cégjegyzékszáma: 01 09 707771; adószáma: 12626333-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
HUANG PING Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7632 Pécs, Nyárfa u. 29.
1149 Budapest, Egressy út 23–25.
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
2.Fpk.01-07-006995/6. 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) AN-NO BAU Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1181 Budapest, Havanna u 37.; cégjegyzékszáma: 01 09 709192; adószáma: 12667897-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
AN-NO BAU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Komáromi út 16.
1134 Budapest, Csángó utca 4/B fszt. 13.
2230 Gyömrõ, Állomás utca 10.
1135 Budapest, Szent László u. 42.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-001279/19. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Russel & Co. Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1045 Budapest, Õsz
utca 135. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 711678; adószáma: 12952540-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1055 Budapest, Szalay u. 5. B ép. 3. em. 1.
1094 Budapest, Viola út 43. fszt. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. l0/A fszt. 1.
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A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-05-004032/31. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-06-006790/17. 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) Telefónia 2003 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1116 Budapest, Soproni út 64.; cégjegyzékszáma:
01 09 714346; adószáma: 13007870-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Kereskedelmi Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Papír-OK Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1201 Budapest, Károly
utca 23.; cégjegyzékszáma: 01 09 726845; adószáma:
13272638-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: l399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-004797/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-005222/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KLÉN - r Takarító és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1172 Budapest, Liget
sor 34.; cégjegyzékszáma: 01 09 716052; adószáma:
13045104-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CONSULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelõ Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., 1576 Budapest,
Pf. 52.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FA-ROM-KER Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1144 Budapest, Kerepesi út 115.; cégjegyzékszáma: 01 09 729388; adószáma: 12925395-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-004301/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TOTOTEXT Fehérnemûkészítõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1182 Budapest, Lakitelek u. 3.; cégjegyzékszáma:
01 09 716738; adószáma: 13059640-2-43) 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
14.Fpk.01-06-006833/11. 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) VEGA-PROJEKT Ingatlaforgalmazási, Befektetési és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1148 Budapest, Bolgárkertész u. 20., rövidített elnevezése: VEGA-PROJEKT Kft.; cégjegyzékszáma: 01 09 730686; adószáma: 13348902-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.
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A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-003966/7. 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) CG. net Informatikai-Rendszerház Korlátolt Felelõsségû Társaság (1086 Budapest,
Lujza u. 8.; cégjegyzékszáma: 01 09 730688; adószáma:
12470723-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., levelezési cím: 1581 Bp., Pf. 108.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-003156/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FOTON 2000 Felületvédelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1084 Budapest, Bérkocsis
u. 32.; cégjegyzékszáma: 01 09 734647; adószáma:
11790918-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7150 Bonyhád, Deák F. u. 15.
7696 Hidas, Erkel F. u. 2.
1054 Budapest, Hercegprímás utca 4.
1084 Budapest, Fecske u. 9. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev.-cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-000654/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KALO-STORE 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1135
Budapest, Szent László u. 82., elõzõ fióktelepei: 6521 Vaskút, Bajai út 37., 6521 Vaskút, Kossuth L. u. 27.; cégjegyzékszáma: 01 09 736344; adószáma: 11958749-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6300 Kalocsa, Mócsy J. utca 11/A
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6300 Kalocsa, Kis u. 14.
1088 Budapest, Baross u. 10. 3. em. 12.
6300 Kalocsa, Budai Nagy Antal u. 19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRt., 1024 Budapest, Retek u. 10. I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp.,
Pf. 692.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-003315/7. 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) WILCOMP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1211 Budapest,
Gyepsor u. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 738028; adószáma: 13492238-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev.-cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-06-006029/16. 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) LIMITING Ingatlanforgalmazó és Fejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (1211
Budapest, Gyepsor út 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 739215;
adószáma: 12056534-2-43) 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
6.Fpk.01-07-002416/7. 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) ELTA-ELEKTRONIKHUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1061 Budapest, Paulay Ede u. 43.
3. em. 18.; cégjegyzékszáma: 01 09 860430; adószáma:
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11846899-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-005005/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PASA-VILL Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1188 Budapest, Deák F. u. 16/B; cégjegyzékszáma: 01 09 863465;
adószáma: 13596215-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó ZRt., 1146 Budapest, Cházár András u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-06-004450/19. 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) ZSOLCA-TRANSPEED Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1043 Budapest, Temesvári u. 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 866277; adószáma:
12530308-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A+P MÓDSZER
Gazdasági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Budafoki út 16.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-002590/19. 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) INVENTOR MÉDIA Lap- és
Könyvkiadó Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (rövidített elnevezése: INVENTOR MÉDIA Kft.)
(1139 Budapest, Pap Károly u. 4–6.; cégjegyzékszáma:
01 09 866962; adószáma: 13666813-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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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.01-07-004529/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Pacák Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (rövidített elnevezése: Pacák Kft.) (1118
Budapest, Villányi u. 62/B 3. em. 16.; cégjegyzékszáma:
01 09 871419; adószáma: 11630261-2-43) 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. emelet.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-003629/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HERMER Konyha- és Bútor
Stúdió Korlátolt Felelõsségû Társaság (1131 Budapest,
Jász utca 150.; cégjegyzékszáma: 01 09 871629; adószáma: 13756873-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Libra Közgazdász Zrt., 1062 Budapest, Andrássy út 91., levelezési cím:
1364 Budapest, Pf. 87.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-002220/2. 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) PLAST-PLAST ‘98 Ipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1107 Budapest, Üllõi út 126. 4. lház. III/1., telephelye: 2141 Csömör, Mezõ u. 9., 2141 Csömör, Major u. 4.,
fióktelepe: 2141 Csömör, Major u. 4.; cégjegyzékszáma:
01 09 876962; adószáma: 13005531-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

2008/12. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonkezelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Budapest, Csévi út 11/B, cégjegyzékszáma: 01 09 461424.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-005187/7. 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) KÉT FUVAROZÓ Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1215
Budapest, Templom u. 22. 4. lház. 4. em. 13.; cégjegyzékszáma: 01 09 880849; adószáma: 11455851-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
B és B Fuvarozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8143 Sárszentmihály, Móra F. u. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkezelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., 1276 Budapest, Pf. 77.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070336/22. 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) ÚJ ÜVEG Termelõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1131 Budapest Madridi út 5–7.; cégjegyzékszáma: 01 09 882901; adószáma:
12717514-2-44) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ÚJ ÜVEG Termelõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2532 Tokod, Pataksor 6.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1131 Budapest, Madridi út 5–7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befektetési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6., cégjegyzékszáma: 01 09 068182.
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A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-001555/13. 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) CENTRÁL OKTATÓ KÖZPONT
Közhasznú Társaság (1094 Budapest, Tompa utca 17/B
fszt.; cégjegyzékszáma: 01 14 000469; adószáma:
21800290-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1152 Budapest, Kiss Ernõ u. 46/A
1051 Budapest, Nádor utca 26.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000648/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GLOÁR Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(7762 Pécsudvard, Széchenyi u. 94.; cégjegyzékszáma:
02 06 069335; adószáma: 20740155-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
GLOÁR Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kirendeltség címe: 7623 Pécs, Megyeri u. 66.)

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000426/22. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Nyerges & Társa Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (7761 Kozármisleny,
Kossuth Lajos utca 25.; cégjegyzékszáma: 02 06 070801;
adószáma: 28214481-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
WM & S Sport- és Reklámügynökség Betéti Társaság
BALASSA 96 Könyvterjesztõ Betéti Társaság
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Nyerges & Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
Nyerges & Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság végelszámolás alatt
Elõzõ székhelye(i):
1107 Budapest, Rabinovits J. u. 14.
1012 Budapest, Attila u. 79.
1131 Budapest, Mosoly u. 31/D
7953 Királyegyháza, Petõfi utca 68.
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
7.Fpk.02-07-000407/21. 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) Gépésztervezõk és Gépgyártók
Mérnökirodája Korlátolt Felelõsségû Társaság (cégjegyzékszáma: 02 09 069056) 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 Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000603/11. 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) GABONÁS Agrár-Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecskemét, Nagykõrösi u. 37.; cégjegyzékszáma: 03 09 110366; adószáma:
12464474-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
OROSMAG Mezõgazdasági Terményeket és Vetõmagokat Termeltetõ és Feldolgozó Kft.
Elõzõ székhelye(i):
5900 Orosháza, Huba utca 51.
5932 Gádoros, Jókai u. 805/2. hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042854.
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000787/8. 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) BETÛHÁZ Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6100 Kiskunfélegyháza, Kalmár J. utca 2.; cégjegyzékszáma:
03 09 110784; adószáma: 13081003-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását 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
11.Fpk.03-07-000739/7. 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) KLIKK 2004 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1.; cégjegyzékszáma:
03 09 111302; adószáma: 13202192-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
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
11.Fpk.03-07-000721/8. 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) TO-KEI Drink Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. fszt 4.; cégjegyzékszáma:
03 09 114851; adószáma: 13257532-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
5600 Békéscsaba, Bartók B. út 64.
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.
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A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000261/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
7.Fpk.05-07-000658/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DIESEL-Kút Ipari Töltõállomás
Gyártó, Kivitelezõ és Automatizáló Korlátolt Felelõsségû Társaság (5630 Békés, Ady Endre utca 7. II/5.; cégjegyzékszáma: 04 09 005312; adószáma: 12697966-2-04)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szolgáltató Zrt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/1., cégjegyzékszáma: 01 10 043170.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EUCONT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3600 Ózd, Október 23. tér 1.; cégjegyzékszáma: 05 06 013917; adószáma: 21779996-2-05)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3600 Ózd, Nagyamerika utca 22.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRO ALKUSZ Gazdasági Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 3535 Miskolc, Havas u. 24., cégjegyzékszáma: 05 09 002399.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-07-000300/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LEMU JOB Munkaerõközvetítõ,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5600 Békéscsaba, Luther u. 12. 1. em. 15.; cégjegyzékszáma: 04 09 007341; adószáma: 13886255-2-04) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CONSULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelõ Rt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., cégjegyzékszáma: 01 10 042573.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000715/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BAR-CAR CONTROLL Üzletviteli Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság (3508
Miskolc, Szalag u. 5.; cégjegyzékszáma: 05 06 012869;
adószáma: 21384909-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-07-000664/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GERGELY és GERGELY Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság (3642 Bánhorváti,
Szabadság út 57.; cégjegyzékszáma: 05 06 014054; adószáma: 21815294-2-05) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000694/8. 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) BORSODELEKTRO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3630 Putnok, Bajcsy-Zsilinszky út 4.; cégjegyzékszáma: 05 09 006350; adószáma: 11582412-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3700 Kazincbarcika, Rózsa u. 26.
3700 Kazincbarcika, Jószerencsét u. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Rényvénytársaság, 1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-06-000558/19. 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) G1: Presse Lapkiadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3530 Miskolc,
Széchenyi u. u. 46. A lház. II. em. 14.; cégjegyzékszáma:
05 09 009278; adószáma: 12543283-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 2.
3525 Miskolc, Szûcs Sámuel út 5.
3530 Miskolc, Széchenyi u. 70. 2. em. 204.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Rényvénytársaság, 1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-07-000394/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BODROG-TISZA Hajózási és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3909
Mád, Vasút u. 1.; cégjegyzékszáma: 05 09 010249; adószáma: 13011251-2-05) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59., cégjegyzékszáma: 01 09 709122.

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000512/13. 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) Szentmihály és Vidéke Termelõi
és Értékesítõ Szövetkezet (6710 Szeged-Szentmihály,
Harcos u. 7.; cégjegyzékszáma: 06 02 000544; adószáma:
12835225-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Szentmihály és Vidéke Termelõ, Beszerzõ és Értékesítõ
Szövetkezet
Szentmihály és Vidéke Termelõ és Értékesítõ Szövetkezet

2008/12. szám

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkezelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe:
6722 Szeged, Jósika u. 41., 6701 Pf. 1205.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000457/14. 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) „SZ & R-ELEKTRONIK” Elektronikai és Szolgáltató Betéti Társaság (6724 Szeged, Csõ
u. 8/B IX. em. 28; cégjegyzékszáma: 06 06 002558; adószáma: 21647127-2-06) 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 Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000098/4. 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) „FUTUR” Kereskedelmi, Szolgáltató és Ügynöki Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (6630 Mindszent, Kossuth u. 20–22; cégjegyzékszáma: 06 06 009128; adószáma: 20436508-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„FUTUR” Kereskedelmi, Szolgáltató és Ügynöki Betéti
Társaság
„FUTUR” Kereskedelmi, Szolgáltató és Ügynöki Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Petõfi S. u. 1–3.
6000 Kecskemét, Dobó krt. 15.
6000 Kecskemét, Széktó u. 12.
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: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)
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A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-08-000005/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. január 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ADVANCE 2000 Ipari és Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (6721 Szeged, Maros u. 9–13. C lház. 1. em. 3.; cégjegyzékszáma:
06 06 011022; adószáma: 20533289-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
DAMIMED Ipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
ADVANCE 2000 Ipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
ADVANCE Ipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6724 Szeged, Pozsonyi Ignác utca 23. 1. em. 2.
6791 Szeged, Rekettye u. 8.
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: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000103/5. 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) CZELL – 2004. Díszkovács Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (6729 Szeged, Gera Sándor utca 46.; cégjegyzékszáma: 06 06 014601; adószáma: 21981197-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
CZELL – 2004. Díszkovács Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
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
8.Fpk.06-07-000669/8. 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) XANTÓ Reklámtervezõ, Gyártó és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
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molás alatt” (6800 Hódmezõvásárhely, Ady E. út 43.; cégjegyzékszáma: 06 09 003149; adószáma: 11093534-2-06)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
XANTÓ Reklámtervezõ, Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
XANTÓ Reklámtervezõ, Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „felszámolás alatt”
XANTÓ Reklámtervezõ, Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6800 Hódmezõvásárhely, Ady Endre u. 94.
6800 Hódmezõvásárhely, Mária Valéria u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Horizont Holding
Tanácsadó Zrt., 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 76., cégjegyzékszáma: 06 10 000226.

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000626/11. 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) HÁZ-SZ-ÉPÍTÕ ’01 Építõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6600 Szentes, Kossuth u. 24. 1. em. 21.; cégjegyzékszáma: 06 09 007168; adószáma: 12568262-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
HÁZ-SZ-ÉPÍTÕ Építõ, Szolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyonértékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszáma: 01 10 041596. (A helyi kirendeltség címe: 6721 Szeged, Tímár u. 7.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000357/22. 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) CSONGRÁD-TEX Textilipari,
Termeltetõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6800 Hódmezõvásárhely, Búvár utca 37.; cégjegyzékszáma: 06 09 008583; adószáma: 13045283-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6648 Csongrád-Bokros, Hámán K. utca 1.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000415/12. 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) OROM-ZAT Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6728 Szeged, Budapesti út 8.; cégjegyzékszáma:
06 09 008647; adószáma: 13068806-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Jogelõd(ök):
OROM-ZAT Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság
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.06-07-000594/9. 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) PRÍMA-TOLL Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6726 Szeged, Akácfa u. 14.; cégjegyzékszáma: 06 09 008653; adószáma: 13072050-2-06) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INSOLVENT Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest, Ildikó u. 21., 1519
Budapest, Pf. 353, cégjegyzékszáma: 01 09 163235.
(A helyi kirendeltség címe: 6722 Szeged, Nemestakács
u. 12/A)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000622/8. 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) CINECITTÁ ROMA Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft. (6720 Szeged, Feketesas u. 27.
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fszt. 6.; cégjegyzékszáma: 06 09 008693; adószáma:
13088907-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Válságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681. (A helyi kirendeltség címe: 6724 Szeged, Hét vezér u. 7–9.)

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000481/11. 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) V. M. K. Trade Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6720 Szeged, Bajza u. 4.; cégjegyzékszáma: 06 09 008715; adószáma: 13095570-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
V. M. K. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMANACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II. 17., cégjegyzékszáma: 01 09 561904. (A helyi kirendeltség címe:
6722 Szeged, Jósika u. 41.)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000476/15. 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) OPS-MANAGEMENT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6721 Szeged, Szilágyi u. 8. fszt. 1.; cégjegyzékszáma:
06 09 010239; adószáma: 13270100-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
OPS-MANAGEMENT Munkaerõ-közvetítõ, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6720 Szeged, Arany János utca 7.
1075 Budapest, Károly körút 5/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.
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A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000508/16. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Masa Center Ipari, Csõszerelvénygyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6758 Röszke, Felszabadulás utca 85.; cégjegyzékszáma: 06 09 010773; adószáma: 13782656-2-06)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Masa Center Ipari, Csõszerelvénygyártó, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6758 Röszke, Felszabadulás utca 85.
Nem bejegyzett székhelye(i):
3600 Ózd, Törzsgyár Ipari Park
Jogelõd(ök):
Masa Center Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kirendeltség címe: 6722 Szeged, Mérey u. 6/B)
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20284356-2-07) 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
7.Fpk.07-08-000001/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ZSO-FA 2000 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (8056 Bakonycsernye, Rózsa utca 137.; cégjegyzékszáma: 07 06 009095; adószáma:
20596918-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Ráth György u. l/C,
cégjegyzékszáma: 01 10 043489.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000034/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000504/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „FÉSZEK” Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (8000 Székesfehérvár,
Fiskális u. 162.; cégjegyzékszáma: 07 06 001323; adószáma: 22016120-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Ráth György u. l/C,
cégjegyzékszáma: 01 10 043489.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000533/6. 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) „M+B ROHR TECHNIK” Építõipari Szolgáltató Betéti Társaság (8089 Vértesacsa,
Fõ utca 71.; cégjegyzékszáma: 07 06 008427; adószáma:

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) INVEST-HA Építõipari Kivitelezõ
Tervezõ és Szolgáltató Betéti Társaság (2426 Baracs,
Ady Endre u. 16.; cégjegyzékszáma: 07 06 011681; adószáma: 21481271-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CONSULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelõ Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., cégjegyzékszáma: 01 10 042573.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000517/8. 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) Metal & Shoes Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2462 Martonvásár, Jókai Mór u. 9; cégjegyzékszáma: 07 09 005487;
adószáma: 11458964-2-07) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CONSULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelõ Zrt, 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., cégjegyzékszáma: 01 10 042573.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000416/11. 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) HÍD ‘99 Építõipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2459 Rácalmás, Petõfi
S. út 31.; cégjegyzékszáma: 07 09 006678; adószáma:
11829674-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2459 Rácalmás, Martinász utca 5.
2459 Rácalmás, Móricz Zs. út 34.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMANACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16. II/17., cégjegyzékszáma: 01 09 561904.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000559/11. 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) PARÁDI és TÁRSA Szolgáltató és
Szervezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (8060 Mór,
Árpád út 58.; cégjegyzékszáma: 07 09 006946; adószáma:
11917436-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
EURO APART CLOTHING Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Piac tér 8.
8000 Székesfehérvár, Donát u. 115.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., 1581 Budapest, Pf. 108., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.
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A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000580/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „ERTI-TRANS” Fuvarozási Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7000 Sárbogárd, Ady Endre u. 156. 3. em. 1.; cégjegyzékszáma:
07 09 007490; adószáma: 12537082-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000487/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DIGIT MEGA Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000 Székesfehérvár, Piac tér 1.; cégjegyzékszáma: 07 09 007618;
adószáma: 12573943-2-07) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Meister GT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Orgona u. 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT
Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034 Budapest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000609/8. 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) STRONG-2001. Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000 Székesfehérvár, Sziget utca 3. 7. em. 45.; cégjegyzékszáma:
07 09 008239; adószáma: 12738159-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., 1581 Budapest, Pf. 108., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.
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A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000547/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000614/6. 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) VIRÁGOSKERT Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2462
Martonvásár, Szent László u. 42.; cégjegyzékszáma:
07 09 009260; adószáma: 12279670-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
VIRÁGOS KERT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
VIRÁGOSKERT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1121 Budapest, Melinda u. 14.
Jogelõd(ök):
VIRÁGOS KERT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Ráth György u. l/C,
cégjegyzékszáma: 01 10 043489.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Tihany Building Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2473 Vál, Kossuth Lajos utca 62.; cégjegyzékszáma: 07 09 011703; adószáma: 13529095-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Thürmer Building Építõipari és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1077 Budapest, Wesselényi utca 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ
Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11., cégjegyzékszáma: 17 09 001262.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000434/8. 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) Árkádia Art Design Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000
Székesfehérvár, Tolnai út 32.; cégjegyzékszáma:
07 09 011404; adószáma: 13414142-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Pannon-építõ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1092 Budapest, Erkel u. 9.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1095 Budapest, Gát utca 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Libra Közgazdász Zrt., 1062 Budapest, Andrássy út 91., cégjegyzékszáma: 01 10 042004.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000398/12. 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) ANL COMPUTER Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000
Székesfehérvár, Eötvös utca 31.; cégjegyzékszáma:
07 09 012346; adószáma: 12758030-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8051 Sárkeresztes, Bem J. u. 27.
8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 19.
7624 Pécs, Jakabhegyi utca 8/F
Jogelõd(ök):
ANL Számítástechnikai, Elektronikai Szolgáltató és
Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Felszámoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
1134 Budapest, Apály u. 4. B ép. 4. em. 17., cégjegyzékszáma: 01 09 724140.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000413/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) POWER Biztonsági 2002 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (9231 Máriakálnok,
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Rákóczi u. 7.; cégjegyzékszáma: 08 06 010777; adószáma:
21413720-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A, cégjegyzékszáma: 01 09 724084.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000418/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DIABER INTERNATIONAL Ipari
és Kereskedelmi Kft. (9400 Sopron, Ágfalvi u. 2/A; cégjegyzékszáma: 08 09 002154; adószáma: 10609284-2-08)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
DIABER INTERNATIONAL Ipari és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság
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 Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000439/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LIMÁG Belföldi és Nemzetközi
Árufuvarozási Termelési és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság (9144 Kóny, Kossuth utca 11.; cégjegyzékszáma: 08 09 007170; adószáma: 11408031-2-08)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
LIMÁG Mûanyagipari Termelési és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9024 Gyõr, Sió u. 30.
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 Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000515/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EURON HUNGÁRIA Gyártó és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (9400
Sopron, Bánfalvi út 14.; cégjegyzékszáma: 08 09 008098;
adószáma: 11812496-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9400 Sopron, Gyõri út 42.
9400 Sopron, Gyõri út 17.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000065/15. 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) RODOSZ 2004. Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9011 Gyõr,
Andrásvári u. 34.; cégjegyzékszáma: 08 09 012543; adószáma: 13365945-2-08) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11. (1581 Budapest, Pf. 108.), cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-07-000281/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SZTEN TRADE 2005 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9021 Gyõr, Árpád út 2. II. em. 10.; cégjegyzékszáma:
08 09 013129; adószáma: 13512099-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
CAR-TMAN 2005 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A, cégjegyzékszáma: 01 09 724084.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000352/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „ROSE DE SABLE” CENTER
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9024 Gyõr, Zrínyi u. 74. 3. em. 3.; cégjegyzékszáma: 08 09 013779; adószáma: 13096447-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MITRING Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9030 Gyõr, István király u. 11.
1115 Budapest, Bártfai út 44.
Jogelõd(ök): MITRING Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Felszámoló és Tanácsadó Kft., 2890 Tata, Ady E. u. 67., cégjegyzékszáma: 11 09 002635.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000860/9. 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) „VIER-ECK” Szállítási Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Batthyány u. 56. sz; cégjegyzékszáma:
09 06 004180; adószáma: 22858753-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRT., 1024 Budapest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-06-000949/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 29. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) GLOBÁL-95 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4034 Debrecen, Lapály
u. 23; cégjegyzékszáma: 09 06 004385; adószáma:
22860792-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4032 Debrecen, Akadémia u. 161. I/4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ
Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-07-000748/13. 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) Capricci Duo Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4031 Debrecen, István út 28.
B ép.; cégjegyzékszáma: 09 06 006419; adószáma:
22883676-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„FESTÉKHÁZ-97” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4031 Debrecen, István u. 95. III/30.
4031 Debrecen, Kishegyesi u. 50. 10. em. 75.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000857/9. 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) AGRO-TÁJ Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4285 Álmosd, Kossuth
u. 5/A; cégjegyzékszáma: 09 06 008918; adószáma:
20543374-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-Invest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000799/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SZENTESI TRANSPORT Fuvarozási és Kereskedelmi Betéti Társaság (4225 Debrecen,
Nyáry Pál utca 9.; cégjegyzékszáma: 09 06 009414; adószáma: 20665539-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonkezelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Budapest, Csévi u. 11/B, cégjegyzékszáma: 01 09 461424.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000977/6. 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) MÉDIA-BAU 3000 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4031 Debrecen, Derék
utca 38. 2. em. 7.; cégjegyzékszáma: 09 06 010491; adószáma: 20995630-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
VIRÁGOSKÚT-2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4032 Debrecen, Görgey utca 8. 4. em. 39.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-07-000937/6. 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) SZÜSE NYÍLÁSZÁRÓ Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4079 Debrecen, Szárcsa utca 28.; cégjegyzékszáma: 09 06 010571;
adószáma: 21015621-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4031 Debrecen, Kishegyesi út 36. 1. em. 8.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. l.
I. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-07-000943/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PRINT-PUSKÁS Nyomdaipari
Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (4029
Debrecen, Sarok utca 6.; cégjegyzékszáma: 09 06 011851;
adószáma: 21460478-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzékszáma: 01 09 562281.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-001011/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EZÜST VITORLA Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4031 Debrecen, Külsõvásártér út 6.; cégjegyzékszáma: 09 06 012416; adószáma:
21593310-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
EZÜST VITORLA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4200 Hajdúszoboszló, Dózsa György u. 37.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-Invest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000617/15. 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) FEKETE ERDÕ Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4026 Debrecen, Bethlen
u. 41. 4/26.; cégjegyzékszáma: 09 06 012757; adószáma:
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21840856-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SALDO Gazdasági
és Vállalkozási Tanácsadó Kft., 4024 Debrecen, Piac
u. 58. 2. lház. fszt. 3., cégjegyzékszáma: 09 09 000529.

22133005-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000813/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000110/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „CINÓT” Építõipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (4286 Bagamér, Csokonai u. 28.; cégjegyzékszáma: 09 06 013226;
adószáma: 21939774-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-Invest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Felruház-lak ’91 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4024 Debrecen, Petõfi
tér 20–21. IV. em. 10.; cégjegyzékszáma: 09 06 014583;
adószáma: 22126494-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Felruház-lak’91 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Végh utca 29.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ
Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000958/7. 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) ZOÉ-PARK Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4211 Ebes, Déli utca 3.; cégjegyzékszáma: 09 06 013508; adószáma: 21998447-1-09)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRT., 1024 Budapest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000810/6. 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) Debreceni InfoPortál Szolgáltató Betéti Társaság (4031 Debrecen, Derék utca 163.
3. em. 9.; cégjegyzékszáma: 09 06 013661; adószáma:

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000996/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „FT - TRANS” Szállítási és Kereskedelmi Kft. (4031 Debrecen, Derék u. 207. III. 7.; cégjegyzékszáma: 09 09 001948; adószáma: 11144032-2-09)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„FT - TRANS” Szállítási és Kereskedelmi Kft.
Elõzõ székhelye(i):
4029 Debrecen, Fényes udvar u. 16. VII/22.
4031 Debrecen, Angyalföld tér 16. III. 35.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000979/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000111/6. 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) Ablak és Ajtó Center Mûanyagtermék-gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4034 Debrecen, Csüri Bálint u. 7.; cégjegyzékszáma: 09 09 004862; adószáma: 11552116-2-09)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4225 Debrecen-Józsa, Sillye Gábor u. 45.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Ludmann Húsfeldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4200
Hajdúszoboszló, Klapka u. 8; cégjegyzékszáma:
09 09 006242; adószáma: 11622611-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Ludmann Húsfeldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-07-000944/6. 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) ROLÓ PLAST Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4024
Debrecen, Csapó u. 6. 2. em. 25.; cégjegyzékszáma:
09 09 006238; adószáma: 11622604-1-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PLAZA ELEGANCIA Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
NEXUS PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségú Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
ELEGANCIA-II. Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság
ELEGANCIA-X Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4024 Debrecen, Haláp u. 12. 1. em. 4.
4026 Debrecen, Péterfia u. 18.
4032 Debrecen, Görgey u. 4. 6. em. 49.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRT., 1024 Budapest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-07-000761/10. 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) Rehab-Cívis Gyógyászati Segédeszközöket és Rehabilitációs Termékeket Gyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság (4026 Debrecen, Mester
u. 7.; cégjegyzékszáma: 09 09 006779; adószáma:
12397044-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Rehab-Nyugat Gyógyászati Segédeszközöket és Rehabilitációs Termékeket Gyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság
Rehab-Bán Gyógyászati Segédeszközöket és Rehabilitációs Termékeket Gyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1134 Budapest, Dózsa Gy. út 144.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzékszáma: 01 09 562281.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000112/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Ludmann-Hús Húsfeldolgozó és
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Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4200
Hajdúszoboszló, Debreceni útfél 11.; cégjegyzékszáma:
09 09 008167; adószáma: 12694200-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Ludman-Hús Húsfeldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4200 Hajdúszoboszló, Klapka utca 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-06-000904/16. 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) Böszörményi Sütöde Élelmiszeripari, Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Baltazár D. utca 97.; cégjegyzékszáma: 09 09 009844; adószáma: 13083768-2-09)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Zámbó Pékség Élelmiszeripari, Gyártó és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-Invest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000826/10. 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) Hajdú Intarzia Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4224
Hajdúböszörmény, Zelemér utca 61.; cégjegyzékszáma:
09 09 009958; adószáma: 13107059-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000004/5. 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) ALFAPONT Ingatlanforgalmazó,
Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Bethlen utca 26. B lház.
1. em. 1.; cégjegyzékszáma: 09 09 010052; adószáma:
13129781-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRT., 1024 Budapest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000824/7. 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) EURÓPA Autópálya Közlekedési
és Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (4029
Debrecen, Csapó u. 79. 1. em. a.; cégjegyzékszáma:
09 09 010533; adószáma: 13249470-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4024 Debrecen, Kossuth utca 51. fszt. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. l.
I. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000782/8. 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) VÁCZI 2004 Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4034 Debrecen, Pipóhegy utca 3.; cégjegyzékszáma: 09 09 010721; adószáma:
13288767-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4211 Ebes, Bocskai utca 34.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SALDO Gazdasági
és Vállalkozási Tanácsadó Kft., 4024 Debrecen, Piac
u. 58. 2. lház. fszt. 3., cégjegyzékszáma: 09 09 000529.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000959/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-07-000411/6. 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) SZABÓ TRIÁSZ PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4220 Hajdúböszörmény, Bánság tér 1.; cégjegyzékszáma:
09 09 011968; adószáma: 13586773-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-Invest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HevesNet 2000 Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(3200 Gyöngyös, Seregély u. l3.; cégjegyzékszáma:
10 06 022001; adószáma: 23250701-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
HevesNet 2000 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 Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000868/7. 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) INFORMÁCIÓS MOBIL CAR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4030 Debrecen, Mikepércsi út 144. 5. em. 46.; cégjegyzékszáma: 09 09 012010; adószáma: 13594402-2-09)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-Invest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-06-000598/24. 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) Mechinvest Vagyonkezelõ és
Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4025 Debrecen, Postakert utca 8.; cégjegyzékszáma:
09 09 012406; adószáma: 13136172-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1221 Budapest, Dózsa György út 105.
A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonkezelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Budapest, Csévi u. 11/B, cégjegyzékszáma: 01 09 461424.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000024/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ESCCOHOL CREATIVE
DRINKS Üdítõital Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (3200 Gyöngyös, Kálvária út 11.; cégjegyzékszáma: 10 09 024853; adószáma: 12780486-2-10)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
HUNGARO HERBAL Gyógytermék Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3200 Gyöngyös, Bajcsy-Zsilinszky körút 27/1. 2. em. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szolgáltató Rt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V. em. 1.,
cégjegyzékszáma: 01 10 043170.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000240/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) N-CO Bau Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3024 Selyp,
Gyár utca 1.; cégjegyzékszáma: 10 09 027163; adószáma:
13581156-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
1138 Budapest, Bessenyei u. 14. 6. em. 8.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1138 Budapest, Fiastyúk utca 30. G ép. alagsor
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Rt., 1024 Budapest,
Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000062/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ARABÓNA Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3360
Heves, Hunyadi út 25.; cégjegyzékszáma: 10 09 027967;
adószáma: 13715474-2-10) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Gázmodul Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 116–120.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070021/7. 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) „HIT-KER” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2800 Tatabánya, Bánhidai ltp.
316. 4/2; cégjegyzékszáma: 11 06 003723; adószáma:
23653829-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-08-070046/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Linden Bau Építõipari Szolgáltató Betéti Társaság (2800 Tatabánya, Március 15. út 8.
4. em. 3.; cégjegyzékszáma: 11 06 007834; adószáma:
21195417-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 13 09 106294.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-07-070786/10. 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) FANGLI Építõipari és Szolgáltató
Betéti Társaság (2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 39.
9. em. 3.; cégjegyzékszáma: 11 06 009121; adószáma:
21972917-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Felszámoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
1134 Budapest, Apály u. 4. B ép. 4. em. 17., cégjegyzékszáma: 01 09 724140.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-07-070775/7. 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) MEBEKO Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(2536 Nyergesújfalu, Hullám utca 7/1; cégjegyzékszáma:
11 09 006232; adószáma: 11477466-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MEBEKO Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070018/8. 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) Páskom-Milk Mezõgazdasági és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2528 Úny,
Páskom major 0088.; cégjegyzékszáma: 11 09 007182;
adószáma: 11849311-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Páskom-Milk Mezõgazdasági és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Páskom-Milk Mezõgazdasági és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság „felszámolás alatt”
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. utca 40.
VI/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-07-070800/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GELLE Vaskereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2890 Tata,
Vasút utca 14.; cégjegyzékszáma: 11 09 007690; adószáma: 12491234-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2890 Tata, Koltói A. utca 1.
Fióktelepe(i):
2851 Környe, Vasútállomás
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Budapest, Csata u. 11. Lev.-cím: 1581 Budapest, Pf. 108, cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070025/7. 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) „BERG VAGABUND” Kereskedelmi, Szolgáltató, Ipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (2824 Várgesztes, Vár u. 32.; cégjegyzékszáma:
11 09 008213; adószáma: 12304064-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
1173 Budapest, Gyökér u. 25.
Fióktelepe(i):
2800 Tatabánya, Alkotmány u. 0118/1.
2800 Tatabánya, Aradi Vértanúk tere 2.
1154 Budapest, Csillagfürt u. 4. 1.
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 Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070008/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LÚZER DECEMBER Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Komáromi út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 009503; adószáma: 13099691-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PANNON GASTRO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2931 Almásfüzitõ, Fõ út 18.
Fióktelepe(i): 2890 Tata, Szomódi út 2046/2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Rt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A, cégjegyzékszáma: 03 10 100225.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070016/8. 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) SYNCRO METAL Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2890 Tata,
Csever út 1/A; cégjegyzékszáma: 11 09 010099; adószáma: 13285726-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
FRANCOS EGY Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2942 Nagyigmánd, Bajcsy-Zsilinszky út 66.
Nem bejegyzett székhelye(i):
2800 Tatabánya, Komáromi út 31. fszt. 1.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: AGREEMENT
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1114 Budapest,
Bocskai út 9. I. em. 5., cégjegyzékszáma: 01 09 719575.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-07-070772/8. 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) P. E. C. Z. SZÁLLÍTÁSI és
INGATLANFORGALMAZÓ Korlátolt Felelõsségû
Társaság (2531 Tokod, Erkel Ferenc utca 3.; cégjegyzékszáma: 11 09 010123; adószáma: 12815320-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
P. E. C. Z. INGATLANFORGALMAZÓ Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1036 Budapest, Szentendrei út 36/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070010/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FINITO FEBRUÁR Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Komáromi út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 010262; adószáma: 13332763-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
NT. BAU Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2900 Komárom, Temetõ utca 2. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070004/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LÚZER OKTÓBER Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Komáromi út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 010674; adószáma: 13453020-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PK TEAM Építõipari Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Gál ltp. 509. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 13 09 106294.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-07-070625/15. 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) NEOFUND Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (2900 Komárom, Táncsics M.
utca 34.; cégjegyzékszáma: 11 09 011164; adószáma:
13594309-2-11) 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 Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070026/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MEGAVOX-2006 Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Dózsakert 53. 1. lház. 4. em. 3.; cégjegyzékszáma:
11 09 011555; adószáma: 13715591-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Válságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság, 1145 Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070780/7. 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) HO-VI Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2840 Oroszlány,
Népekbarátsága u. 37. 1. em. 3.; cégjegyzékszáma:
11 09 011625; adószáma: 12535176-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
T-2 M Tervezõ, Mély- Magasépítõ és Kereskedõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2100 Gödöllõ, Damjanich u. 26.
1147 Budapest, Jávorka Ádám utca 28.
1145 Budapest, Thököly út 31.
1074 Budapest, Barát u. 11. ü/9.
2145 Kerepes, Domb u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befektetési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6., cégjegyzékszáma:
01 09 068182.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070017/7. 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) HOLALÉ SZEPTEMBER Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya,
Komáromi út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 011892;
adószáma: 13447960-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PRESTIGE HUNGARY Építõipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
AJJAJ 06 Szolgáltató Korlátolt felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2030 Érd, Ürmös út 30.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRUDENS PROFIT
CONTROLL Vagyonkezelõ Kft., 9026 Gyõr, Ady E.
u. l/B., cégjegyzékszáma: 08 09 007188.
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070041/7. 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) PENTHOUSE HUNGARY Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Köztársaság út 18. 4. em. 3.; cégjegyzékszáma:
11 09 011986; adószáma: 12640177-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
TENVITH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
FACÉROK CLUB Rendezvényszervezõ és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1154 Budapest, Bezerédi u. 136.
1039 Budapest, Juhász Gyula u. 10. 6. em. 54.
1072 Budapest, Nagydiófa utca 5.
1018 Budapest, Hattyú utca 16. 4. em. 1.
7586 Bolhó, Petõfi Sándor utca 42.
2360 Gyál, Toldi M. u. 1.
Fióktelepe(i):
1054 Budapest V. kerület, Vécsey utca 5. II. em. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070750/9. 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) COMPUTER MAGIC COMPANY Számítástechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2500 Esztergom, Martsa Alajos utca 5.
fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 11 09 012464; adószáma:
12775396-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1111 Budapest, Bercsényi u. 32/B
1132 Budapest, Kárpát u. 7/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: VIENNA CONSULT Könyvvizsgáló és Adószakértõ Kft., 1119 Budapest, Petzvál József u. 56. fszt. 4–5., cégjegyzékszáma: 01
09 161096.
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070745/9. 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) TELEPACK Termeltetési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2500 Esztergom, Kis János altábornagy út 84.; cégjegyzékszáma: 11 09 012688; adószáma: 12058718-2-11)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1071 Budapest, Dembinszky u. 2.
1133 Budapest, Visegrádi utca 116.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1087 Budapest, Kerepesi út l5.
Fióktelepe(i):
8200 Veszprém, Házgyári u. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VIENNA CONSULT Könyvvizsgáló és Adószakértõ Kft., 1119 Budapest, Petzvál József u. 56. fszt. 4–5., cégjegyzékszáma:
01 09 161096.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-07-070663/11. 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) CORRECT WORK Építõipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2500
Esztergom, Schweidel utca 2/C 2. em. 8.; cégjegyzékszáma: 11 09 012746; adószáma: 11576819-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
CORRECT WORK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Lóverseny u. 31. II/9.
8000 Székesfehérvár, Tobak u. 17.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONSULTATIO
Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft., 1121 Budapest,
Zugligeti út 6., cégjegyzékszáma: 01 09 062748.

A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-08-000019/4. 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) AQAMARIN Kereskedelmi Bt.
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„végelszámolás alatt” (3155 Mátramindszent, Rákóczi
u. 58/A; cégjegyzékszáma: 12 06 004736; adószáma:
20248464-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
AQAMARIN Kereskedelmi Bt.
Elõzõ székhelye(i):
1191 Budapest, Kazinczy u. 8. 8. em. 24.
2310 Szigetszentmiklós, Tavirózsa utca 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: B & B Gazdasági
Tanácsadó Kft., 3100 Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 001547.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-07-000302/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Mõbiusz 2000 Építõipari
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(3100 Salgótarján, Sugár út 65.; cégjegyzékszáma:
12 09 003554; adószáma: 12535523-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Mõbiusz 2000 Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT
Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034 Budapest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-07-000271/8. 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) FOOD-SPED Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3100
Salgótarján, Rákóczi út 172.; cégjegyzékszáma:
12 09 003700; adószáma: 12657788-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gazdasági, Mûszaki Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., cégjegyzékszáma:
01 09 160583.
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A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-08-000026/4. 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) JACKPOT MAGYARORSZÁG
Pénznyerõ Automatákat Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (2651 Rétság,
Nyárfa u. 10. 2. em. 6.; cégjegyzékszáma: 12 09 004375;
adószáma: 13252111-1-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
JACKPOT MAGYARORSZÁG Pénznyerõ Automatákat Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: B & B Gazdasági
Tanácsadó Kft., 3100 Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 001547.
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A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-001569/6. 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) DORSZIL Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2030 Érd, Kossuth
utca 54.; cégjegyzékszáma: 13 06 037866; adószáma:
20737380-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2461 Tárnok, Zrínyi utca 54.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Válságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001696/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-002532/5. 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) PLUSZ és MINUSZ Dizájn
Kereskedelmi Betéti Társaság (2315 Szigethalom,
I. u. 13.; cégjegyzékszáma: 13 06 018289; adószáma:
24539081-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VADÁSZ & PARTNERS Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft.,
1112 Budapest, Neszmélyi u. 44., cégjegyzékszáma: 01 09
266939.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ROSUBAU Építõipari Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (2083 Solymár, Nap u. 10.; cégjegyzékszáma: 13 06 041753; adószáma: 21069981-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-001624/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-002459/6. 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) „JOZSANNA” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2440 Százhalombatta,
Kodály Z. stny. 6. II/8.; cégjegyzékszáma: 13 06 037079;
adószáma: 20688114-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Válságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BARÁZ és TÁRSA Építõipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (2030 Érd, Csurgói utca 8.; cégjegyzékszáma: 13 06 042714; adószáma: 21124200-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BARÁZ és TÁRSA Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2030 Érd, Riminyáki út 47.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
E. u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Válságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-001511/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-002357/6. 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) K & R BLACK-TEAM Szolgáltató
és Kereskedelmi Betéti Társaság (2200 Monor, Esze
T. u. 1.; cégjegyzékszáma: 13 06 046168; adószáma:
21473281-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Happy Cherry 2004 Kereskedelmi Betéti Társaság (2340 Kiskunlacháza, Gábor Áron
utca 13/A; cégjegyzékszáma: 13 06 051001; adószáma:
21914788-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Telephelye(i):
2340 Kiskunlacháza, Dózsa Gy. út 221.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST
Vagyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
VI. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001782/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001960/7. 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) MERKANT Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (2700 Cegléd, Reggel utca 1/C 2. em. 7.; cégjegyzékszáma: 13 06 047395; adószáma: 21543078-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Telephelye(i):
2700 Cegléd, Köztársaság u. 6. 1. em. 5.
2700 Cegléd, Teleki u. 1–3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Miklo és Társa Építõipari és Kereskedelmi Betéti Társaság (2330 Dunaharaszti, Nádor
utca 14.; cégjegyzékszáma: 13 06 051997; adószáma:
21957567-1-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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
11.Fpk.13-07-002353/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001928/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CLEOPÁTRA 2003 Szépségápolási Betéti Társaság (2330 Dunaharaszti, Mindszenty
utca 11.; cégjegyzékszáma: 13 06 050343; adószáma:
21880979-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KiMi-2 Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (2081 Piliscsaba, Egyetem köz 2., telephelye: 2081 Piliscsaba, Egyetem u. 3.; cégjegyzékszáma:
13 06 052557; adószáma: 21982758-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: BUDAPEST INVESTMENT Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037
Budapest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10 041755.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gazdasági, Mûszaki Tanácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ
u. 3., cégjegyzékszáma: 01 09 160583.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-002255/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001453/10. 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) SZIGET CSÜCSKE Élelmiszer Kereskedelmi Betéti Társaság (2322 Makád, Kossuth Lajos
utca 6.; cégjegyzékszáma: 13 06 053653; adószáma:
22132743-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Telephelye(i):
2322 Makád, Rákóczi utca 33.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST
Vagyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
VI. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VENCAP Építõipari Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2040 Budaörs, Szabadság út 252.; cégjegyzékszáma: 13 09 081511; adószáma:
11791517-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001751/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001993/6. 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) „MAKÁDI” Épületgépészeti, -Kereskedelmi, és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2115 Vácszentlászló, Jókai u. 33.; cégjegyzékszáma: 13 09 077292; adószáma: 12320051-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX AUDIT Vállalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Budapest,
Jeszenák János u. 59., cégjegyzékszáma: 01 09 067624.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) YES-CAR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2700 Cegléd, Béke
utca 11.; cégjegyzékszáma: 13 09 082499; adószáma:
11859925-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VADÁSZ & PARTNERS Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft.,
1112 Budapest, Neszmélyi u. 44., cégjegyzékszáma: 01 09
266939.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001956/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-001984/9. 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) „PORTFOLIÓ 2000” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2750
Nagykõrös, Tihany u. 3.; cégjegyzékszáma: 13 09 081309;
adószáma: 12021439-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LÕRINCZ ÉPKER Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2022 Tahi, Pacsirta utca 21/A; cégjegyzékszáma:
13 09 085106; adószáma: 12481101-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Telephelye(i):
2081 Piliscsaba, Kálvária utca 52.
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.13-07-002134/6. 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) CASTOR 3000 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2100
Gödöllõ, Állomás tér 7.; cégjegyzékszáma: 13 09 087028;
adószáma: 12588851-2-13) 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
3.Fpk.13-07-001560/7. 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) HAD Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2038 Sóskút, Rózsa
u. 11.; cégjegyzékszáma: 13 09 093639; adószáma:
12982035-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Válságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 562281.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001593/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MILL-ÉP Építõipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2626 Nagymaros, Rigóhegy hrsz. 150/2.; cégjegyzékszáma: 13 09 094038; adószáma: 12202890-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001953/16. 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) G. V. A. BAU Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2360 Gyál, Munkácsy Mihály utca 71.; cégjegyzékszáma: 13 09 094931;
adószáma: 13051123-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-001326/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001971/6. 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) ZSOLT-TAYLOR Építõipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2376
Hernád, Lehel u. 2/B; cégjegyzékszáma: 13 09 093892;
adószáma: 12993932-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) WAGNER INFORMATION SYSTEMS Számítástechnikai Oktató, Fejlesztõ, Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (2021 Tahitótfalu,
Csipke utca 8.; cégjegyzékszáma: 13 09 101339; adószáma: 10765353-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1065 Budapest, Hajós u. 26/B
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001702/8. 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) KZ Fõvállalkozó és Építész Kft.
(2235 Mende, Dózsa Gy. utca 71.; cégjegyzékszáma:
13 09 103778; adószáma: 11921226-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.
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A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-001906/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ZSANNA-MANNA EX Gyártó,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2030 Érd, Felsõ utca 144.; cégjegyzékszáma:
13 09 105065; adószáma: 13578305-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. l.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001410/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001949/6. 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) D. H. FALCO SECURITY Vagyonvédelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2330 Dunaharaszti, Némedi út 88., Fióktelepe: 1238 Budapest, Grassalkovich út 143.; cégjegyzékszáma: 13 09 104236; adószáma: 13539087-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fsz. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 562281.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001479/8. 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) MAGYAR ÕSTÖRTÉNETI KUTATÓ ÉS KIADÓ KFT. (2100 Gödöllõ, Szkíta krt 29.; cégjegyzékszáma: 13 09 104898; adószáma: 12082197-2-13)
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 bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EU-ÉP 2006. TRANS-POL Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2768 Újszilvás, Kossuth út 32.; cégjegyzékszáma: 13 09 107880; adószáma: 13715326-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. l.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001153/9. 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) DEVEX Nemzetközi Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2030 Érd, Bazsarózsa
u. 15/A, Elõzõ székhelye: 1113 Budapest, Bocskai
út 43–45.; cégjegyzékszáma: 13 09 108773; adószáma:
10279337-3-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.
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A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-06-007130/17. 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) Sateam Építõipari és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (elõzõ neve: Sateam
2001 Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság) (2092 Budakeszi, Széchenyi u. 21. (elõzõ székhely: 1033 Budapest, Kaszásdûlõ u. 3. 6. em. 60.); cégjegyzékszáma: 13 09 113344; adószáma: 12704718-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Investment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Budapest, Seregély u. l7., 1301 Bp., Pf. 18.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-002022/8. 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) INTER-DUNA Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodó Szolgáltató Részvénytársaság „végelszámolás alatt” (2440 Százhalombatta, Szent
István tér 3.; cégjegyzékszáma: 13 10 040539; adószáma:
12377352-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Telephelye(i):
2440 Százhalombatta, Szent László utca 22.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BUDAPEST INVESTMENT Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037
Budapest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10 041755.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000528/10. sz. végzése
felszámolás megindításának
közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) V&V 2004 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (7400 Kaposvár, Dózsa Gy. utca 16. 2. em. 48.; cégjegyzékszáma:
14 06 305150; adószáma: 20591061-2-14) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„ZR & H” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
V&V 2004 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7432 Hetes, Petõfi utca 49.
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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
4.Fpk.14-07-000568/6. 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) ECKHARDT Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(8600 Siófok, Mátyás király utca 33.; cégjegyzékszáma:
14 06 305385; adószáma: 20695433-2-14) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ECKHARDT Vendéglátó és 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 Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-07-000458/5. 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) Harkány Vagyonvédelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (7453 Mernye, Dózsa Gy.
utca 19.; cégjegyzékszáma: 14 06 305433; adószáma:
20720937-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41., cégjegyzékszáma: 01 09 681843.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-07-000454/6. 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) Gáz-Épszer 2002 Gáz-, Építõés Szerelõipari Betéti Társaság (7400 Kaposvár,
Fõ utca 46.; cégjegyzékszáma: 14 06 306216; adószáma:
21192919-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
út 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000563/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DUÓ Vásár- és Rendezvényiroda
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7400 Kaposvár, Dózsa Gy. utca 5.; cégjegyzékszáma: 14 09 002574;
adószáma: 10675094-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
DUO VÁSÁRIRODA Szolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság
DUO VÁSÁRIRODA Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 1/C
7400 Kaposvár, Széchenyi tér 8.
7400 Kaposvár, Baross G. utca 8–10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.
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kedett végzésével a(z) ARIES 02 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, f. a. (7453
Mernye, Vörös Hadsereg utca 45.; cégjegyzékszáma:
14 09 304999; adószáma: 12838637-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-07-000508/10. 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) „Makett Futball” Ingatlanforgalmazó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, f. a. (8638 Balatonlelle, Szövetség utca 46.; cégjegyzékszáma: 14 09 305089; adószáma: 12882351-2-14)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
út 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-07-000048/37. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-07-000420/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Gelencsér Út-, Mélyépítõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8638 Balatonlelle,
Szt. Imre u. 14.; cégjegyzékszáma: 14 09 303780; adószáma: 11824198-2-14) 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 bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) RE-TOUR PLUSZ Utazási és Szállítási Korlátolt Felelõsségû Társaság, f. a. (8640 Fonyód,
József Attila utca 42.; cégjegyzékszáma: 14 09 305703;
adószáma: 13184302-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Körtönye utca 7.
7400 Kaposvár, Fõ utca 40.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-07-000354/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000157/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 19. napján jogerõre emel-

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 6. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) „KUGLI” Vendéglátó Szolgáltató és
Kereskedelmi Közkereseti Társaság (4552 Napkor,
Sényõi u. 13.; cégjegyzékszáma: 15 03 010312; adószáma:
25612055-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Jogelõd(ök):
„KUGLI” Gazdasági Munkaközösség
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-000441/7. 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) BARMANA Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4765 Csenger, Hõsök
tere 11.; cégjegyzékszáma: 15 06 087873; adószáma:
20788386-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69, cégjegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000001/4. 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) LV és O Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 085044; adószáma: 25683499-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4600 Kisvárda, Kölcsey u. 4.
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.15-07-001421/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DJUNA Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
utca 28.; cégjegyzékszáma: 15 06 086387; adószáma:
20211264-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4624 Tiszabezdéd, Jókai út 3.
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.15-08-000094/4. 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) KI-SZA TRANS Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4962 Nagyszekeres, Haladás u. 9.; cégjegyzékszáma: 15 06 088555;
adószáma: 21033500-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4962 Nagyszekeres, Vasút u. 65.
4962 Nagyszekeres, Petõfi út 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 1–3. 5/505.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001605/4. 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) MAYYA-MARINA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4625 Záhony,
Ady Endre út 5. C ép. 3. em. 11.; cégjegyzékszáma:
15 06 088744; adószáma: 21064072-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 2.
B lház. 3. em. 6.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001603/4. 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) BUZMAKOV MIKHAIL Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Kórház u. 55.; cégjegyzékszáma: 15 06 089047; adószáma: 21111978-2-15) 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.15-08-000158/4. 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) ALLAGON-21 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 089706; adószáma:
21363838-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszakértõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedelmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000165/4. 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) SUPER-21N Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 089773; adószáma: 21372568-2-15)

2008/12. szám

adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000164/4. 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) VAALDI-21N Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
u. 14.; cégjegyzékszáma: 15 06 089868; adószáma:
21390124-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4600 Kisvárda, Litki u. 18.
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.15-08-000170/5. 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) DENYINA-21NET Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090056; adószáma:
21421349-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69, cégjegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000002/4. 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) ZAFIR TEAM Ingatlanügynökségi
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és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Család
u. 71.; cégjegyzékszáma: 15 06 090084; adószáma:
21427895-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 9. fszt. 29.
4400 Nyíregyháza, Kiss Ernõ utca 49.
4400 Nyíregyháza, Szent István utca 13. fszt. lház. 5–6.
4400 Nyíregyháza, Egyház u. 3.
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.15-07-001604/4. 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) CKJU Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090462; adószáma: 21466113-2-15)
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.15-08-000146/4. 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) MECSTA-VENECIA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090580; adószáma:
21482090-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 1–3. 5/505.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000026/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KOULIK-2002Net Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090640; adószáma:
21490994-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Budapest, Csata u. 11. magasföldszint 7., cégjegyzékszáma:
01 10 041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001611/4. 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) BALI-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4431 NyíregyházaSóstófürdõ, Szivárvány utca 97.; cégjegyzékszáma:
15 06 090740; adószáma: 21499285-2-15) 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.15-08-000171/5. 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) MAKSZY TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
u. 17.; cégjegyzékszáma: 15 06 090816; adószáma:
21500725-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4600 Kisvárda, Litki út 18.
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 ut. 69. fszt. 3.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001086/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001343/5. 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) TYS and Co Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
út 7.; cégjegyzékszáma: 15 06 090920; adószáma:
21505146-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4600 Kisvárda, Litki út 18.
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 bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „DOMINISS” Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4645 Tiszamogyorós,
Béke u. 54.; cégjegyzékszáma: 15 06 091586; adószáma:
21592962-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001601/4. 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) POWILJUS-NV Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Sport u. 16.; cégjegyzékszáma: 15 06 091261; adószáma:
21564723-2-15) 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.15-08-000143/4. 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) AHILLES-TRADE Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4431 NyíregyházaSóstófürdõ, Hattyú u. 4.; cégjegyzékszáma: 15 06 091437;
adószáma: 21571657-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955. (A helyi kirendeltség címe: 4900 Fehérgyarmat, Árpád u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001308/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DÉMON-MEX Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4700 Mátészalka, Móricz
Zs. u. 56.; cégjegyzékszáma: 15 06 091638; adószáma:
21779154-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
T-BOY Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
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
23.Fpk.15-07-001565/5. 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) VAS-GALKA-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató betéti Társaság (4551 NyíregyházaOros, Zsurló u. 26.; cégjegyzékszáma: 15 06 092282; adószáma: 21864432-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000027/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Rózsaszirom-Épker Építõipari
és Kereskedelmi Betéti Társaság (4563 Rohod, Virág
u. 40.; cégjegyzékszáma: 15 06 093822; adószáma:
22250643-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Budapest, Csata u. 11. magasföldszint 7., cégjegyzékszáma:
01 10 041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000160/4. 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) „GREEN VIM” Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „Végelszámolás alatt”
(4625 Záhony, Ady E. u. 5/B III/11.; cégjegyzékszáma:
15 09 064588; adószáma: 11497897-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„GREEN VIM” Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-06-000539/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Absolut Design Stúdió Belsõépítészeti Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 36.; cégjegyzékszáma: 15 09 067825;
adószáma: 12894936-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Ószõlõ u. 87. 3. em. 13.
4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 2.
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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.15-08-000167/4. 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) ROVIN CLASSIC Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 70. 1. em. 20.; cégjegyzékszáma:
15 09 068262; adószáma: 13012238-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
WEISZ-HOLZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 72.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1054 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai ut. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001602/4. 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) Dombrádi-Kanalas Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4492 Dombrád, Jókai utca 4.; cégjegyzékszáma:
15 09 069851; adószáma: 12006797-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KING-A Szolgáltató és Kereskedelmi KFT.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Dombrádi-Kanalas Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1107 Budapest, Bihari u. 5. A ép.
1094 Budapest, Üllõi út 53. B ép.
Nem bejegyzett székhelye(i):
4492 Dombrád, Jókai u. 4.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 2.
B lház. 3. em. 6.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001307/9. 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) ALB és TÁRSA Építõipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Kapor u. 6.; cégjegyzékszáma:
15 09 071240; adószáma: 11443740-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Csaba-Festék Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3525 Miskolc, Tizeshonvéd u. 20. 5/1.
3931 Mezõzombor, Rákóczi u. 31.
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
6.Fpk.15-07-001021/16. 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) S-VERES Ingatlanberuházó
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4401 Nyíregyháza, Borsos u. 12.; cégjegyzékszáma: 15 09 071538; adószáma:
13169244-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2112 Veresegyház, Eötvös u. 4.
4401 Nyíregyháza, Boros utca 12.
Nem bejegyzett székhelye(i):
4401 Nyíregyháza, Borsos utca 12.
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.

2008/12. szám

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000025/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Z + L 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (5051 Zagyvarékas, Táncsics Mihály út 29.; cégjegyzékszáma: 16 06 006968; adószáma:
20674386-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MHZ Pénzügyi Tanácsadó Szolgáltató Kft., 5000 Szolnok, Szabadság tér 2.
A ép. I. em. 10., cégjegyzékszáma: 16 09 001795.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000029/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KOMLÓDI ÉS TÁRSAI Kereskedelmi Betéti Társaság (5331 Kenderes, Bacsó B.
u. 22.; cégjegyzékszáma: 16 06 008128; adószáma:
21358999-2-16) 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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000023/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SUPAIRMAN PIT Alpintechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
(5055 Jászladány, Vendel u. 24.; cégjegyzékszáma:
16 06 008838; adószáma: 21821969-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000432/5. 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) „SZE-SE 2000” Szolgáltató és
Kereskedelmi Betéti Társaság (5000 Szolnok, Napsugár
u. 52.; cégjegyzékszáma: 16 06 008872; adószáma:
20306085-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4028 Debrecen, Hadházi u. 137. B ép. 1. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALLEGO Vagyonkezelõ és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1054 Budapest, Hold
u. 21. II/4., cégjegyzékszáma: 01 09 695300.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000037/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Ré-Csi Építõ, Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (5233 Tiszagyenda, Kossuth
Lajos utca 6.; cégjegyzékszáma: 16 06 009688; adószáma:
24623966-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Ré-Csi Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2234 Maglód, Wekerle u. 33.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALLEGO Vagyonkezelõ és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1054 Budapest, Hold
u. 21. II/4., cégjegyzékszáma: 01 09 695300.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000450/5. 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) SPEED-BEG Vállalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (5055 Jászladány, Villám u. 4.; cégjegyzékszáma: 16 06 010103;
adószáma: 21940190-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1103 Budapest, Kõér u. 32. fszt. 3.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkezelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 666223.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000313/11. 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) TISZAFERR Acélszerkezet-gyártó
és Szerelõ Kft. (5008 Szolnok, Gátõr u. 18.; cégjegyzékszáma: 16 09 001134; adószáma: 10433229-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
5008 Szolnok, Gátõr u. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000434/5. 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) 5-N COMPUTERS Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (5100
Jászberény, Alsócsincsapart u. 2.; cégjegyzékszáma:
16 09 003160; adószáma: 11270582-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
5100 Jászberény, Kõrösi Csoma S. u. 22.
Jogelõd(ök):
5-N Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000385/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) AQUANET BIOSYSTEM
Svájci–Magyar Környezetvédelmi Kft. (5000 Szolnok,
Szapáry u. 20.; cégjegyzékszáma: 16 09 006179; adószá-

1770

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

ma: 10524273-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
AQUANET BIO SYSTEMS Svájci–Magyar Környezetvédelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Szapáry u. 20.
7635 Pécs, Ányos P. u. 8.
Nem bejegyzett székhelye(i):
5000 Szolnok, Szapáry utca 20.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MHZ Pénzügyi Tanácsadó Szolgáltató Kft., 5000 Szolnok, Szabadság tér 2.
A ép. I. em. 10., cégjegyzékszáma: 16 09 001795.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000039/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DITEC-SPORT Kereskedelmi és
Szolgáltató KFT. (5475 Csépa, Béke út 19.; cégjegyzékszáma: 16 09 006739; adószáma: 12789447-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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.16-08-000073/4. 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) MEGAPRINT MÉDIA Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (5400 Mezõtúr, Hajó u. 27.; cégjegyzékszáma: 16 09 007418; adószáma: 13086754-2-16)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MEGAPRINT MÉDIA Szolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

2008/12. szám

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000031/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PÁRÓX 2006 Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5000 Szolnok, Gyökér út 3. fszt. 13.; cégjegyzékszáma:
16 09 008758; adószáma: 13688318-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Jogelõd(ök):
PÁRÓX 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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000011/5. 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) BUGA-ÉP Építési és Vállalkozási
Korlátolt Felelõsségû Társaság (5331 Kenderes, Árpád
u. 6.; cégjegyzékszáma: 16 09 009065; adószáma:
13836171-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Buga és Társa Építési és Vállalkozási Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5331 Kenderes, Batthyány utca 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-08-000005/6. 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) Magda és Mircea Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (7192 Szakály, Árpád u. 832.; cégjegyzékszáma: 17 06 006232; adószáma:
22194677-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Magda és Mircea Kereskedelmi Betéti Társaság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-07-000292/6. 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) VÖLGYSÉGI ÁCS-TETÕ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7161 Cikó, Perczel utca 12.; cégjegyzékszáma:
17 09 005146; adószáma: 13358987-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000232/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SIMO ÉP-KER Építõipari és Kereskedelmi KFT. (7081 Simontornya, Temetõ utca 38.; cégjegyzékszáma: 17 09 005306; adószáma: 13474500-2-17)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szolgáltató Zrt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/1., cégjegyzékszáma: 01 10 043170.

A Vas Megyei Bíróság
3.Fpk.18-07-000168/6. 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) „INTERNATIONAL HOLZ” Kereskedelmi és szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9970 Szentgotthárd, Vakarcs K. u. 10.; cégjegyzékszáma: 18 09 105030; adószáma: 12827424-2-18) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9542 Nemeskocs, Kossuth u. 12.
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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
3.Fpk.18-07-000112/6. 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) ÉP-FA 2004 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9795 Vaskeresztes, Fõ utca 56.; cégjegyzékszáma: 18 09 106129; adószáma: 13376622-2-18) 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.)

A Vas Megyei Bíróság
3.Fpk.18-08-000022/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „IMMOBAU 2000” Ingatlanközvetítõi, Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (9700 Szombathely, Hajdú utca 24.; cégjegyzékszáma: 18 09 107646; adószáma: 11334800-2-18) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„INSZOLG-TEAM” Ingatlanközvetítõ, Építõipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8220 Balatonalmádi, Váth J. út 1.
8220 Balatonalmádi, Kisfaludy utca 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Vagyonértékelõ és Mûszaki-Gazdasági Szolgáltató Kft., 9700 Szombathely, Engels u. 34., cégjegyzékszáma: 18 09 000366.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000438/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 18. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) TORNAVÖLGYI Fakitermelõ
és Kereskedelmi Betéti Társaság (8446 Kislõd, Petõfi
S. utca 12.; cégjegyzékszáma: 19 06 504087; adószáma:
27267606-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8400 Ajka, Móricz Zs. u. 26.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Budapest, Csata u. 11., 1581 Budapest, Pf. 108, cégjegyzékszáma: 01 10 041640.
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kedett végzésével a(z) „R-F CAR” Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8330
Sümeg, Báróházi u. 6.; cégjegyzékszáma: 19 09 508506;
adószáma: 13596181-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági
Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7., cégjegyzékszáma: 01 09 710659.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000042/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000382/13. 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) „OKTA-GIPSZ” Építõipari
és Szolgáltató Betéti Társaság (8181 Berhida, Rózsa F.
utca 41.; cégjegyzékszáma: 19 06 506621; adószáma:
21364970-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000434/8. 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) HAULER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8226 Alsóörs, Bartók Béla u. 38.; cégjegyzékszáma: 19 09 509370; adószáma: 13020503-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2040 Budaörs, Bimbó út 49.
2072 Zsámbék, Diófa u. 19.
8226 Alsóörs, Bartók Béla út 38.
1112 Budapest, Repülõtéri út 6.
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.20-07-020088/17. 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) GUN-SEC 2003 Személy-, Vagyon- és Elektronikai Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8181 Berhida, Lakath J. utca 49.; cégjegyzékszáma:
19 09 506893; adószáma: 13012867-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Zrt.,
1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi kirendeltség címe: 8200
Veszprém, Egyetem u. 9.)

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „SUN-99.” Kereskedelmi Betéti Társaság (8360 Keszthely, Ady E. u. 45. (Tenisztelep); cégjegyzékszáma: 20 06 036005; adószáma: 20637015-1-20)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági
Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000449/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Zala Megyei Bíróság
2.Fpk.20-08-020056/3. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 14. napján jogerõre emel-

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 13. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) Lak-hatás Tervezõ és kivitelezõ
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 16/A 2. em. 7.; cégjegyzékszáma:
20 06 037970; adószáma: 21856095-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Lak-hatás Tervezõ és kivitelezõ Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCURS Manager Befektetõ és Tanácsadó Kft., 8800 Nagykanizsa, Ady
E. u. 4., cégjegyzékszáma: 20 09 063623.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020403/4. 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) BarVa Team Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (8948 Nova, Fõ u. 66.; cégjegyzékszáma: 20 06 038100; adószáma: 21907878-2-20)
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 Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020296/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ÁDÁM és FIA Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátóipari Betéti Társaság
(8934 Bezeréd, Virág utca 2.; cégjegyzékszáma:
20 06 038743; adószáma: 21459375-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
A-HUMÁN Oktatási, Szervezési és Tanácsadó Betéti
Társaság
A-HUMÁN Oktatási, Szervezési, Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9181 Kimle, Arany János u. 11.
9183 Mosonújhely, Vasút utca 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági
Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.
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A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020157/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. október 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KARÁT-TRANS Teherfuvarozó
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8900
Zalaegerszeg, Szentmártoni u. 22/A; cégjegyzékszáma:
20 09 065907; adószáma: 13079758-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Jogelõd(ök):
KARÁT LAJOS Teherfuvarozó Egyéni Cég
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.20-07-020216/9. 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) LAPORTER és Társa Szállítmányozó, Szállító, Raktározó Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8800 Nagykanizsa,
Hevesi u. 6.; cégjegyzékszáma: 20 09 067440; adószáma:
13797973-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020372/5. 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) KLÍNING 5000 Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8360
Keszthely, Szent Miklós utca 20/A; cégjegyzékszáma:
20 09 067607; adószáma: 13623209-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Csokor út 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági
Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.
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A Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-07-020419/4. 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) ARCHILINE DESIGN GROUP Belsõépítészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (8900 Zalaegerszeg, Ady u. 4.
C lház. 2. em. 5.; cégjegyzékszáma: 20 09 067710; adószáma: 12672846-2-20) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
QUEEN-ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
ARCHILINE DESIGN GROUP Belsõépítészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1155 Budapest, Kolozsvár u. 15/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-07-020420/4. 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) Q. Decorstudio Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (8900 Zalaegerszeg, Ady utca 4.; cégjegyzékszáma: 20 09 067993; adószáma: 12790746-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Q. Decorstudio Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1155 Budapest, Kolozsvári u. 15/A
Nem bejegyzett székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg, Ady u. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.
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CÉGHIRDETMÉNYEK
Felhívás vagyon értékesítésére
Az ÁFI Zrt. (Cg.: [01 10 041854]; 1055 Budapest, Szent
István krt. 1. I. em.) mint az R.Sz. Contakt Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [20 09 066500]; 8380
Hévíz, Dombföldi u. 1.), Zala Megyei Bíróság által kijelölt
felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság „ISZKA”
Kereskedelmi és Szolgáltató Központ Kft. társaságban
lévõ 4,2%-os üzletrészét.
Az üzletrész irányára: 1 200 000 Ft.
Bánatpénz: 120 000 Ft.
A pályázaton való részvétel feltétele:
A pályázati ajánlatot magyar nyelven kettõs, zárt borítékban, „R.Sz. Contakt Kft. vételi ájánlat” megjelöléssel a
felszámoló irodájában kell átadni (1055 Budapest, Szent
István krt. 1.), jelen közlemény Cégközlönyben való megjelenését (2008. március 13.) követõ 15. nap legkésõbb
12 óráig, vagy postai úton eljuttatni az 1399 Budapest,
Pf. 701/313 címre úgy, hogy a küldemény a megjelölt határidõig a felszámoló irodájába beérkezzen.
A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a benyújtás
idõpontjáig a pályázatban megjelölt bánatpénz átutalásra
kerüljön az ÁFI Zrt. UniCredit Bank Hungary Nyrt.-nél
vezetett 10900035-00000002-96040018 számú számlájára.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási határidõtõl számított 40 napig fenntartja. Az ajánlatoknak
tartalmazniuk kell: a pályázó nevét, lakhelyét, székhelyét,
a megajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, a vételár fedezetének igazolását.
A pályázatok bontására közjegyzõ jelenlétében kerül
sor. A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága és a fizetési feltételek alapján bírálja el. A felszámoló
fenntartja a jogát, hogy a közel azonos ajánlattevõk között
ártárgyalást tartson. A teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés létrejöttének, és a birtokbaadásnak is elõfeltétele.
A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül visszafizetésre kerül.
A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelkezõk figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (2) bekezdés alapján
e jogukat az ajánlati feltételek teljesítésével a nyilvános értékesítés során, a nyilvános eredményhirdetés helyszínén
és idõpontjában gyakorolhatják. Eredményhirdetés: 2008.
április 2-án 16 óra 30 perckor, a felszámoló székhelyén.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlatok hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja. Jelen pályá-
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zati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem vállalunk, beszámítást nem fogadunk el.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ kérhetõ
hétköznap 9 és 12 óra között a 302-3422-es telefonszámon, felszámolóbiztos: Kozári Richárd.

Az ÁFI Zrt. (Cg.: [01 10 041854]; 1055 Budapest, Szent
István krt. 1. I. em.) mint a Somogyi és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [02 09 069055]; 7622
Pécs, Zsolnay Vilmos út 8.) bíróság által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság alábbi eszközét:
– 3 db Electronic Groen típusú hûtõszekrény.
A tárgyi eszköz irányára: 200 000 Ft.
Bánatpénz: 20 000 Ft.
A pályázaton való részvétel feltétele:
A pályázati ajánlatot magyar nyelven kettõs, zárt borítékban, „Somogyi és Társa Kft. f. a. vételi ajánlat” megjelöléssel a felszámoló irodájában kell átadni (1055 Budapest, Szent István krt. 1.), jelen közlemény Cégközlönyben
való megjelenését (2008. március 13.) követõ 15. nap legkésõbb 12 óráig, vagy postai úton eljuttatni az 1399 Budapest, Pf. 701/313 címre úgy, hogy a küldemény a megjelölt
határidõig a felszámoló irodájába beérkezzen.
A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a benyújtás
idõpontjáig a pályázatban megjelölt bánatpénz átutalásra
kerüljön az ÁFI Zrt. UniCredit Bank Hungary Nyrt.-nél
vezetett 10900035-00000002-96040018 számú számlájára.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a pályázó nevét, lakhelyét, székhelyét, a megajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, a vételár fedezetének igazolását.
A pályázatok bontására közjegyzõ jelenlétében kerül
sor. A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága és a fizetési feltételek alapján bírálja el. A felszámoló
fenntartja a jogát, hogy a közel azonos ajánlattevõk között
ártárgyalást tartson. A teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés létrejöttének, és a birtokbaadásnak is elõfeltétele.
A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül visszafizetésre kerül.
A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelkezõk figyelmét, hogy elõvásárlási jogukat a pályázat benyújtásának idõpontjáig írásban gyakorolhatják.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
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A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlatok hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem vállalunk, beszámítást nem fogadunk el.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ kérhetõ
hétköznap 9 és 12 óra között a 302-3422-es telefonszámon, felszámolóbiztos: Kozári Richárd.

Az EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 269955]; 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. I. 8.)
mint a POPOVICS-SZABÓ ÚT-MÉLYÉPÍTÕ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 876140];
1136 Budapest, Hollán Ernõ u. 33.) Fõvárosi Bíróság Gazdasági Kollégiumának 17. Fpk. 1-06-007017/5. sz. végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ Vásárosnamény belterület 4243/3.,
4243/6., 4243/7., 4243/10. hrsz.-ú (valóságban: Vásárosnamény, Ilki u. 12.), kivett telephely, betonüzem, iroda,
szociális épület ingatlan-nyilvántartási megnevezésû ingatlant.
Az ingatlan becsértéke 100 000 000 Ft + áfa (egyszázmillió forint + áfa). Pályázati bánatpénz összege:
5 000 000 Ft.
Pályázati jelige: „Vásárosnaményi Popsza telep”.
A fenti ingatlanok további 5 önálló hrsz.-ú ingatlannal alkotnak egységes telepet, azonban ezek magántulajdonban
vannak.
Az ingatlanokért kellékszavatosságot a felszámoló nem
vállal. Beszámítással élni nem lehet. Az elõvásárlási jogosultak (osztatlan közös tulajdonostársak) elõvásárlási jogukat a jelen pályázaton belül gyakorolhatják.
A pályázatokat a felszámoló postacímére (1396 Budapest, Pf. 464) vagy 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.
I. 8. sz. alatti irodájába személyesen kell benyújtani a Cégközlönyben való közzétételtõl (2008. március 13.) számított 15 napon belül. A pályázati borítékra kérjük ráírni:
„Vásárosnaményi Popsza telep” jeligét. A pályázatok
bontására a jelen közzétételt követõ 20. nap eltelte után,
közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A pályázaton az vehet rész:
– aki pályázatát a fenti határidõben és jeligével a felszámolóhoz eljuttatta, amely a szükséges igazolásokat
tartalmazza, továbbá
– aki a megjelölt bánatpénzt a felszámolás alatt lévõ
társaság MKB Rt.-nél vezetett 10300002-1028851749020016 sz. bankszámlájára átutalással, vagy az 1042
Budapest, Árpád út 57–59. I. 8. sz. alatti irodájában lévõ
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házipénztárba befizette úgy, hogy az legkésõbb a pályázat
bontásakor minden kétséget kizáróan igazolva legyen,
– aki legalább 60 napi ajánlati kötöttséget vállal,
– aki a kialakult vételár megfizetésére, a szerzõdés
megkötését követõen 35 banki napon belüli teljesítést
vállal.
A felszámoló a pályázatokat közjegyzõ elõtt bontja,
és a jelen közzétételt követõ 45 napon belül bírálja el, s
egyben azt – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti. A pályázattal kapcsolatban az ingatlanokkal és az ingóságokkal kapcsolatos
részletes adatok és további információk szerezhetõk:
Schuszter János felszámolóbiztostól a 312-1265-ös
telefonszámon.

Az EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 269955]; 1042 Budapest, Árpád út 57–59. I. 8.)
mint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 5. Fpk.
05-07-000146/7. számú végzésben kijelölt BENTIR Feldolgozóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (Cg.: [05 09 003498]; 3811 Alsóvadász, Fõ u. 116.; adószáma: [11075291-2-05])
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A pályázaton az vehet részt:
– aki a „BENTIR Kft. PÁLYÁZAT bánatpénz” közleménnyel a becsérték 10%-ának megfelelõ bánatpénzt a
felszámoló 10800014-60000006-10175082 számú, Citibank Rt.-nél vezetett számlára, a banki átutalási napokat is
figyelembe véve befizette úgy, hogy az legkésõbb a pályázati határidõ lejártakor minden kétséget kizáróan igazolva
legyen, vagy személyesen a társaság házipénztárába, a felszámoló irodájában (1042 Budapest, Árpád út 57–59.
I. em.) a pályázati határidõ lejártáig befizet,
– aki legalább 60 napi ajánlati kötöttséget vállal,
– aki a kialakult vételár megfizetésére 8 banki napon
belüli teljesítést vállal.
A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a
résztvevõkkel a felszámoló ismerteti. A pályázattal kapcsolatban további információk szerezhetõk Tóth István
felszámolóbiztostól a 06 (20) 377-1916-os telefonszámon.
A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot, ártárgyalást, annak sikertelensége, vagy a felszámolás folyamatainak változásának tükrében bármelyik szakaszában a teljes, vagy az egyes vagyontárgyak
tekintetében eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja.
Ezen jogcímen sem az eladóval, sem a pályázatot kiíró
felszámolóval szemben semmilyen jogcímen igény nem
érvényesíthetõ.

nyilvános pályázat
kiírása útján kívánja értékesíteni a felszámolás alatt álló
társaság tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyakat:
1. MATADOR kemence 1 000 000 Ft.
2. Intenzív dagasztó 500 000 Ft.
3. Kelesztõkamra 250 000 Ft.
4. Dagasztócsésze (4 db) 250 000 Ft.
A meghirdetett becsérték általános forgalmi adót nem
tartalmaz. Az eladóval szembeni hitelezõi követelések vételárba történõ beszámítására nincs lehetõség. A felszámoló a vagyontárgyhoz kapcsolódóan kellékszavatosságot
nem vállal. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot,
hogy az egyes vagyontárgyakra nézve a pályázati kiírást
részben visszavonja. A több ajánlati tételt tartalmazó pályázat elõnyt élvez.
A pályázatokat a felszámoló postacímére (1396 Budapest 62, Pf. 464), vagy személyesen az EXEREM Kft.,
1042 Budapest, Árpád út 57–59. I. emeleten lévõ irodájában kell benyújtani a Cégközlönyben való közzétételtõl
(2008. március 13.) számított 15. nap 12 óráig. A pályázati borítékra kérjük ráírni: „BENTIR Kft. PÁLYÁZAT” jeligét. A pályázat bontására a pályázati határidõ lejáratát követõ 15 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A pályázat elbírálása és a pályázók értesítése a pályázat
bontását követõ 15 napon belül történik meg.

Az Alexander & Co. Gazdasági Szaktanácsadó Kft.
(Cg.: [01 09 709122]; 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
I. 8.) mint a Fõvárosi Bíróság 19. Fpk. 01-06-004088/2. sz.
végzésében kijelölt Z és M Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 724141];
1107 Budapest, Szállás u. 7.; adószáma: [12633119-2-42])
felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja az alábbi vagyontárgyait:
1. Agrokertrade zRt. (1068 Budapest, Benczúr u. 41.)
társaságban meglévõ 200 000 000 Ft névértékû üzletrészét, a névérték 25%-ának megfelelõ 50 000 000 Ft becsértéken.
2. Tiszaszentimrei ingatlanok a következõ helyrajzi
számokon: 76., 87., 90., 92., 93., 98., 100., 103., 103.,
112., 115., 159., 192., 193., 197., 199/1., 199/2., 224.,
231., 272., 281/2., 283., 284., 1384/2., 1414/2., 1913/2.,
1919/2., 1924., 1972., 2001/2., 2002., 2004., 2005., 2007.,
2029., 2039., 2057. és 2100/2. együttesen 900 000 Ft becsértéken.
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A pályázatokat a felszámoló postacímére (1396 Budapest 62, Pf. 464), vagy személyesen az Alexander & Co.
Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
I. emeleten lévõ irodájában kell benyújtani a Cégközlönyben való közzétételtõl (2008. március 13.) számított
15. nap 12 óráig. A pályázati borítékra kérjük ráírni: „Z és
M Kft. f. a. pályázat” jeligét. A pályázatok bontására a pályázati határidõ lejártát követõ 15 napon belül közjegyzõ
jelenlétében kerül sor. A pályázat elbírálása és a pályázók
értesítése a pályázat bontását követõ 15 napon belül történik meg. Elõvételi jogosultak e pályázat keretében gyakorolhatják elõvételi jogukat bejelentkezésük után a kialakult vételár ismeretében tett felhívást követõen.
A pályázaton az vehet részt:
– aki a „Z és M Kft. bánatpénz” közleménnyel, a becsérték 10%-ának megfelelõ bánatpénzt az Alexander &
Co. Kft., Budapest Bank zRt.-nél vezetett 1010317349893900-01000001 számú számlájára, a banki átutalási
napokat is figyelembe véve befizette úgy, hogy az legkésõbb a pályázati határidõ lejártakor minden kétséget kizáróan igazolva legyen. A bánatpénz a felszámolás alatt álló
társaság pénztárába (Alexander & Co. Szaktanácsadó Kft.,
1042 Budapest, Árpád út 57–59. I. em.) készpénzben is befizethetõ,
– aki legalább 60 napi ajánlati kötöttséget, és
– a kialakult vételár megfizetésére 8 banki napon belüli
teljesítést vállal,
– céges pályázók esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány másolatának benyújtása
szükséges.
A felszámoló a pályázatokat – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a
résztvevõkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a felszámolási folyamat változásának tükrében jelen pályázatot részben vagy egészben az eljárás bármely szakaszában visszavonja. A pályázattal kapcsolatban további részletes információkat
Koczka Lajos és Szarka Norbert felszámolóbiztos ad a
312-1265-ös telefonszámon.

A KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft. (cégjegyékszáma: [01 09 726061]; 1035 Budapest, Kórház
u. 29. I. 3.) mint a GROTEC Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma: [13 09 083036]; 2045 Törökbálint DEPO, hosszú u. 1.
062/61. hrsz.) felszámolója, felszámolóbiztos: Dankai
Attiláné meghirdeti, hogy
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós alábbi vagyontárgyát:
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1 db Volkswagen Golf 1,6 személygépkocsi (gyártási
év: 2005), becsült érték: 2 074 000 Ft.
Ajánlati biztosíték a becsérték 10%-a, mely összeget a
pályázati határidõ lejártáig 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 Kft. (1035 Budapest, Kórház u. 29. I. 3.) címére kell benyújtani – zárt,
cégjelzés nélküli borítékban „GROTEC Kft. f. a. vételi
ajánlat” megjelöléssel, két példányban.
A pályázati adatok benyújtásának határideje:
2008. március 28. déli 12 óra.
Az ajánlatok bontása a benyújtási határidõt követõ 15
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 vételár kiegyenlítsének 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.
Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti.
További információ: Dankai Attiláné, tel.: 367-8697.

A Decima Felszámoló Kft. (Cg.: [01 09 878016]; 1143
Budapest, Hungária krt. 80/A I. 3.) mint a Roimpex Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.: [09 09 012565]; 4026 Debrecen, Péterfia u. 25.) a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 2. Fpk.
09-07-000817. sz. határozatával kirendelt felszámolója
(felszámolóbiztos: dr. Makó Péter)
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós Ároktõ külterületi 0117. hrsz. alatti, 26705 m2 területû, mûvelési ágból kivett major besorolású ingatlanát és azon levõ felülépítményeket. A felülépítmények egy szolgálati helyiségbõl és két istállóból állnak. Az ingatlan irányára nettó 12 500 000 Ft.
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Az ingatlanra az pályázhat, aki 3 000 000 Ft pályázati
biztosítékot legkésõbb a pályázatok benyújtására meghatározott határidõn belül a felszámoló Erste Banknál vezetett 11640002-07984101-40000006 sz. letéti számlán elhelyezi és ezt igazolja. A biztosíték összege a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén 8 banki napon belül kamatmentesen visszautalásra kerül.
Kapcsolatfelvétel dr. Makó Péter jogi képviselõvel, tel.:
06 (46) 508-391.
A pályázatokat kettõs zárt borítékban, feladóvevénnyel
az alábbi címre kérjük eljuttatni: Decima Felszámoló Kft.,
3501 Miskolc, Pf. 540; „Roimpex ingatlan pályázat”.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, címét, gazdálkodó szervezet esetén a hatályos cégkivonatot,
a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, az
ajánlati árat, az esetleges ajánlati kötöttség idejét.
A követelésre vonatkozó pályázat benyújtásának határideje jelen hirdetmény Cégközlönyben való megjelenését
(2008. március 13.) követõ 16. nap. Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ 8 napon belül, közjegyzõ
jelenlétében kerül sor.
A felszámoló az ajánlatokat azok bontásától számított
8 napon belül elbírálja. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv készül, melyet az adós bármely hitelezõje és bármely
pályázó megtekinthet. Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti. A vevõ
eredményes pályázat esetén köteles a teljes vételárat az értesítéstõl számított 8 napon belül a fenti számlára teljesíteni.
A felszámoló jelen pályázati fordulót megfelelõ ajánlat
hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Amennyiben több megfelelõ, közel azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ)
pályázat érkezik, a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent István krt. 1.) mint a
Klíma Ipari Centrum Zrt. „f. a.” (Cg.: [16 10 001534];
5400 Mezõtúr, Szolnoki u. 5.) felszámolója az Fpk.
16-07-000293/4. szám alatti felszámolási eljárásban
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós cég alábbi készletét:
1. Értékesítésre kerül az adós cég elfekvõ készlete,
mely 280 db LG, Kalvert, Toshiba, Midea és egyéb épületklímából, valamint 200 db Frigosoft, Diavia és tetõklímákból álló jármûklímából, és az ezekhez tartozó segédanyagokból és alkatrészekbõl áll.
A teljes készlet irányára: 67 000 000 Ft + áfa (hatvanhétmillió forint + áfa).
2. Eladásra kerül a cég raktárkészlete.
A készlet az elõzõ pontban leírt típusú épület- és jármûklímákból, ezek segédanyagaiból és alkatrészeibõl áll.
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A teljes készlet irányára: 190 000 000 Ft + áfa (egyszázkilencvenmillió forint + áfa).
A vételárat egy összegben, szerzõdéskötéskor kell megfizetni. A készletet a felszámoló per-, teher- és igénymentesen értékesíti.
A benyújtott pályázat esetén a megpályázott készlet
irányárának 5 százalékát, bánatpénzként be kell fizetni
az „f. a.” cég pénztárába (Mezõtúr, Szolnoki u. 5.), vagy
átutalni az 10300002-10362721-49020018 számú bankszámlára.
A bánatpénz vétel esetén beszámításra, eredménytelen
pályázat esetén az eredményhirdetéstõl számított 5 napon
belül visszafizetésre kerül.
A felszámoló a bánatpénz után kamatot nem fizet.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó adatait (cég, név, székhely, 30 napnál nem
régebbi cégkivonat, adószám, magánszemély esetén adóazonosító, telefon- és faxszám, valamint a képviselõ aláírási címpéldánya),
– a megpályázott vagyontárgyért felajánlott vételár
összegét, megjelölve a + áfát,
– a fizetési feltételeket,
– a bánatpénz letéti igazolását,
– a 75 napos ajánlati kötöttség vállalását.
Az írásos pályázati ajánlatokat személyesen, zárt borítékban „Klíma Ipari Centrum PÁLYÁZAT” megjelöléssel, a felszámoló irodájában (Kecskemét, Árpád krt. 4.)
kell benyújtani, melynek beérkezési határideje:
2008. március 28. (péntek) 12 óra.
A pályázatokat a határidõt követõ három munkanapon
belül közjegyzõ bontja fel, melyrõl jegyzõkönyv készül.
A beérkezett ajánlatok elbírálására, megfelelõ, azonos
értékû ajánlatok esetén 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 eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat kiírásáról döntsön,
– amennyiben a megajánlott vételárak közötti eltérés
10 százalékon belül van, versenytárgyalást tartson.
Elfogadott ajánlat esetén a vevõvel az adásvételi szerzõdés az eredményhirdetéstõl számított 30 napon belül kerül
megkötésre.
A felszámoló beszámítást nem fogad el.
Az elõvásárlásra jogosultak e jogukkal a pályázat keretén belül élhetnek.
E pályázat kiírására a felszámolási eljárásokra vonatkozó többször módosított 1991. évi IL. törvény alapján kerül sor.
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A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ dr. Molnár István felszámolóbiztostól a 06 (76)
486-606, 06 (76) 502-135 vagy a 06 (30) 938-3162-es telefonszámon.
Részletes információt a felszámolótól beszerezhetõ
„Pályázati tájékoztató” tartalmaz.

A VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (cégjegyzékszám: [01 10 044074];
székhely: 1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. 7–8.) az
I & P PLUSSZ Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.:
[01 09 708999]; 1137 Budapest, Borbély u. 5–7.) Fõvárosi
Bíróság 24. Fpk. 01-2006-002753/31. sz. végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képezõ Vértesacsa község, belterületi 56. hrsz. alatti
1 ha 9435 m2 területû „kivett beépítetlen terület” megnevezésû ingatlant.
Irányár: 10 400 000 Ft (tízmillió-négyszázezer forint),
amely az áfát nem tartalmazza. A vételár az adásvételi
szerzõdés aláírásától számított 30 napon belül fizetendõ.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani postán vagy személyesen a következõ címre: VECTIGALIS Általános Vállalkozási ZRt.,
1051 Budapest, Mérleg u. 12. vagy 1364 Budapest,
Pf. 428. A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elismervényt állít ki.
Az ajánlatot kettõs zárt borítékban kell benyújtani, a borítékra rá kell írni: I & P PLUSSZ Kft. f. a. VÉTELI
AJÁNLAT.
A pályazati ajánlat érvényességének feltétele a meghirdetett nettó irányár 5%-ának megfelelõ bánatpénz megfizetése a felszámoló szervezet CIB Banknál vezetett
10700055-04225205-52000001 számú számlájára.
Az ajánlatoknak tartalmaznia kell:
– a pályázó személyi adatait (nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, lakcímét),
– gazdálkodó szervezet esetén a teljes cégnevet, székhelyet, adószámot, bankszámlaszámot,
– a megajánlott nettó vételárat,
– a vállalt fizetési feltételeket, annak megjelölésével,
hogy a pályázó kíván-e hitelt igénybe venni.
A pályázathoz csatolni kell valamennyi pályázó esetén:
– nyilatkozatot, amelyben a pályázó kötelezettséget
vállal az adásvételi szerzõdés megkötésére nyertes pályázat esetén az eredményhirdetéstõl számított 15 napon
belül,
– a vételár fedezetének hitelt érdemlõ igazolását. Hitel
igénybevétele esetén a finanszírozó pénzintézet elõzetes
ígérvénye is csatolandó,
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
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– nyilatkozatot a 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról.
Gazdálkodó szerv vagy egyéni vállalkozó pályázó esetén a pályázathoz csatolni kell:
– 15 napnál nem régebbi cégkivonatot eredetiben
vagy hitelesített másolatban, illetve vállalkozói igazolványt hitelesített másolatban,
– a képviseleti jogosultságot igazoló aláírási címpéldány hitelesített másolatban,
– valamennyi számlavezetõ pénzintézettõl származó
30 napnál nem régebbi igazolást, eredetiben, hogy a számlán 2007-ben és 2008-ban sorban állás nem volt, fizetési
kötelezettségének határidõben eleget tesz.
A felszámoló a hiánypótlásra egy alkalommal lehetõséget biztosít.
Az ajánlatok benyújtásának határideje: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008.
március 13.) számított 20. nap 12 óráig. Amennyiben a határidõ utolsó napja munkaszüneti nap, úgy az azt követõ
elsõ munkanap 12 óráig.
Az értékesítésre kerülõ ingatlan elõre egyeztetett idõpontban megtekinthetõ. További információ a felszámoló
szervezet munkatársától, dr. Magyarné Nádas Mária felszámolóbiztostól a 06 (1) 484-0165-ös telefonszámon
kapható.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyújtási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a
felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlattevõk között a felszámoló értékesítési versenytárgyalást
tart, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel ismerteti.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot
– megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
A felszámoló felhívja a Cstv. 49/C. §-ában meghatározott elõvásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elõvásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják.

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; 1061 Budapest, Paulay Ede u. 45.)
mint felszámoló a GROSSOK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: 03 09 104370]; 6034 Helvécia, Erdõ
u. 14.) tulajdonában lévõ alábbi gépjármûvet kínálja
nyilvános pályázat
útján megvásárlásra.
Az értékesítésre meghirdetett FORD FIESTA típusú
személygépkocsi gyártási éve 1993, alvázszáma:
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WFOBXXGAFBNL01020, motorszáma: NL01020; forgalmi rendszáma: FFC-592. Az értékesítésre meghirdetett
személygépkocsi irányára 300 000 Ft, amelyet 20%-os
áfafizetési kötelezettség terhel (amelyet az áfatörvény
142. §-a alapján a fordított adózás szabályai szerint kell
megfizetni). A bánatpénz 30 000 Ft.
A meghirdetett személygépkocsiért kellékszavatosságot nem vállalunk.
A felszámolás az 1997. augusztus 5-e utáni kezdõ idõpontú felszámolásokra vonatkozó, az 1997. évi XXVII.
törvénnyel átfogóan módosított 1991. évi XLIX. törvény
szerint folyik.
A vételárat a szerzõdéskötéstõl számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. A beszámítást a csõdtörvény kizárja.
A csõdtörvény 49/C. §-ában meghatározott elõvásárlási
jogosultak az elõvásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás
keretében gyakorolhatják.
A pályázati eljárás részletes feltételeit megállapító, valamint a meghirdetett személygépkocsit részletezõ feltételfüzet a felszámoló dél-alföldi irodájában (Békéscsaba,
Andrássy út 7. I. 7.) munkanapokon 9–12, pénteken
11 óráig megtekinthetõ, illetve megvásárolható. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a fentiekben meghatározott összegû bánatpénz igazolt megfizetése. A bánatpénz akkor tekinthetõ megfizetettnek, amennyiben azt a
felszámoló bankszámláján 2008. április 7-ig jóváírták.
A pályázati ajánlatban 75 napos ajánlati kötöttséget kell
vállalni.
Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat magyar
nyelven, egy példányban, a pályázóra való utalás nélküli,
zárt, „GROSSOK Kft. f. a. személygépkocsi pályázat” jeligével feliratozott borítékban – személyesen, vagy kézbesítõ útján –
2008. április 8-án 10 óráig
a felszámoló dél-alföldi irodájában nyújtsák be. A pályázati ajánlatokat a benyújtás napján és helyszínén, 10 óra
15 perckor, közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel. A pályázatbontáson azok a pályázók, akik a bánatpénzt megfizették és határidõben ajánlatot nyújtottak be, részt vehetnek.
A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben a legjobb 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.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, és új
pályázatot írhat ki.
További felvilágosítással Szabó István felszámolóbiztos [telefon: 06 (66) 637-400; fax: 06 (66) 637-401] készséggel áll rendelkezésre.
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A 198. Sz. „Juris-Invest” Kft. (Cg.: [09 09 005219];
4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1.) mint a BI-MECH Mechanikai Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„f. a.” (Cg.: [09 09 002588]; 4031 Debrecen, Szoboszlói
út 50.) adós gazdálkodó szervezetnek a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 4. Fpk. 09-06-000231. sz. végzésével kijelölt
felszámolója, dr. Kökényesiné Butt Irén
pályázat
útján értékesíti a társaság tulajdonát képezõ ingatlant.
Az ingatlan azonosító adatai:
A Mezõkövesdi Körzeti Földhivatalnál tiboldaróci
0151/4. hrsz. alatt nyilvántartott, Tiboldaróc, Sályi út 5. sz.
alatti kivett, gazdasági épület, udvar megnevezésû,
3199 m2 területû külterületi ingatlan.
Felülépítmények:
a) istálló
478 m2
b) tetõtér terménytároló
380 m2
c) volt fejõház
42 m2
d) nyitott tároló
308 m2
e) mérlegház
7,25 m2
A felülépítmények elhanyagolt állapotban vannak, mûszaki állapotuk kb. 50%-os.
Az utcán elektromos hálózat, vezetékes víz, szennyvíz,
földgázvezeték kiépítve.
Az ingatlan irányára: 2 000 000 Ft.
Az ingatlan – elõzetes értesítés alapján – megtekinthetõ.
A pályázatokat
2008. március 31-én 11–12 óra között
kell benyújtani – a pályázó nevére utalás nélkül – kettõ
példányban, zárt borítékban ,,Pályázat a BI-MECH Kft.
f. a. ingatlanára” felirattal, a kiíró, 4100 Berettyóújfalu,
Tardy u. 1. sz. alatt lévõ irodájába. A pályázatok átvételérõl a felszámolóbiztos igazolást ad ki.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Magánszemély, vagy cég azonosító adatait (cégkivonat, aláírási címpéldány csatolandó).
– A megajánlott vételárat.
– Fizetési biztosítékot (bankgarancia, banki vagy ügyvédi letét a pályázat kiírója javára elhelyezve, hitelígérvény a pályázatban szereplõ ingatlanhoz kapcsolódóan,
egyéb fizetési garanciák, amelyekbõl a pályázat kiírója a
megajánlott vételár megfizetését teljes biztonsággal megállapíthatja).
– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
A pályázónak az irányárra számított 5%-os mértékû bánatpénzt kell megfizetni a BI-MECH Kft. „f. a.” Kft. Ker.
és Hitelbank Rt. berettyóújfalui fiókjánál vezetett
10400384-00005211-00000007 sz. számlájára.
A bánatpénz az ajánlattevõ javára nem kamatozik, a
nyertes ajánlattevõ bánatpénze a vételárba beszámít.
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Nem jár vissza a bánatpénz, ha az ajánlattevõ ajánlatát
az ajánlati kötöttség tartama alatt visszavonja. A nyertes
pályázónak akkor sem jár vissza, ha visszalép, a neki felróható okból, illetve az érdekkörében felmerülõ okok miatt a
szerzõdéskötés meghiúsul, vagy mint vevõ a vállalt fizetési kötelezettségének nem tesz maradéktalanul eleget, vagy
az ajánlati kötöttség tartama alatt a szerzõdést nem köti
meg.
Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtásától számított
30. nap.
A pályázatokat 2008. március 31-én 14 óra 15 perckor
közjegyzõ jelenlétében értékeljük.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön.
Amennyiben több megfelelõ, azonos értékû, vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ pályázat érkezik,
a pályázat kiírója nyilvános ártárgyalást tart.
Amennyiben ártárgyalás tartására kerül sor, annak idõpontja: 2008. április 3. 10 óra 15 perc.
Az ártárgyaláson részt vevõknek a megajánlott többlet
vételárról további fedezettel kell rendelkezni, melyet zárt
borítékban kell átadni az ártárgyalás megtartása elõtt a jelenlévõ közjegyzõnek. A résztvevõk csak az igazolt fedezetig árverezhetnek.
A pályázat kiírója felhívja az elõvásárlásra jogosultak
figyelmét, hogy elõvásárlási jogukkal a pályázat értékelésének idõpontjában élhetnek.
Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak.
A pályázat elbírálásáról a felszámoló az összes pályázót a
pályázat eredményének megállapításától számított 8 napon belül értesíti, egyben felszólítja a nyertes ajánlattevõt
az adásvételi szerzõdés megkötésére.
A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerzõ pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás dr. Kökényesi Antal ügyvédtõl kérhetõ a 06 (20) 355-8813-as,
valamint a 06 (54) 402-227-es telefonszámokon.

A 198. Sz. „Juris-Invest” Kft. (Cg.: [09 09 005219];
4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1.) mint a BÍBOR KERT
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.:
[09 09 002218]; 4121 Szentpéterszeg, Kossuth u. 51/A)
adós gazdálkodó szervezetnek a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 4. Fpk. 09-07-000077. sz. végzésével kijelölt felszámolója
pályázat
útján értékesíti a társaság tulajdonát képezõ ingatlanokat.
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I. Ingatlan
Szentpéterszeg, Kossuth u. 47. sz. alatt található, szentpéterszegi 76. hrsz. alatt nyilvántartott kivett, irodaház
megnevezésû, 4309 m2 alapterületû belterületi ingatlan.
Az utcafronton álló irodaház hagyományos építési módban, teljesen alápincézett kivitelben épült. A 12 helyiséget
magába foglaló épület alapterülete kb. 400 m2. Az ingatlan
közmûvekkel jól ellátott (víz, villany, vezetékes gáz).
Irányára: 20 000 000 Ft.
II. Ingatlan
Szentpéterszeg, Kossuth u. 53. sz. alatt található, szentpéterszegi 79. hrsz. alatt nyilvántartott kivett, lakóház, udvar megnevezésû, 255 m2 alapterületû belterületi ingatlan.
Az ingatlanon felülépítmény nem található.
Irányára: 300 000 Ft.
III. Ingatlan
Szentpéterszeg, Kossuth u. 51/A sz. alatt található,
szentpéterszegi 78/2. hrsz. alatt nyilvántartott kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésû, 476 m2 alapterületû belterületi ingatlan.
Az ingatlanon lakóépület ikerházas építési módban, kétszintes kivitelben, hagyományos sávalappal, téglafalakkal, cseréphéjazással épült. Teljes körûen felújított, kb.
200 m2 lakóterû. Közmûvekkel jól ellátott (víz, villany,
vezetékes gáz).
Irányára: 7 500 000 Ft.
A pályázatokat
2008. március 31-én 11–12 óra között
kell benyújtani – a pályázó nevére utalás nélkül – kettõ
példányban, zárt borítékban ,,Pályázat a BÍBOR-KERT
Kft. f. a. ingatlanára” felirattal, a kiíró, 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1. sz. alatt lévõ irodájába. A pályázatok átvételérõl a felszámolóbiztos igazolást ad ki.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Magánszemély, vagy cég azonosító adatait (cégkivonat, aláírási címpéldány csatolandó).
– A megajánlott vételárat.
– Fizetési biztosítékot (bankgarancia, banki vagy ügyvédi letét a pályázat kiírója javára elhelyezve, hitelígérvény a pályázatban szereplõ ingatlanhoz kapcsolódóan,
egyéb fizetési garanciák, amelyekbõl a pályázat kiírója a
megajánlott vételár megfizetését teljes biztonsággal megállapíthatja).
– Bánatpénz megfizetésének igazolását.
A pályázónak az irányárra számított 5%-os mértékû bánatpénzt kell megfizetni a BÍBOR-KERT Kft. „f. a.” Pocsaj és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 6110008217087898-00000000 sz. számlájára.
A bánatpénz az ajánlattevõ javára nem kamatozik, a
nyertes ajánlattevõ bánatpénze a vételárba beszámít.
Nem jár vissza a bánatpénz, ha az ajánlattevõ ajánlatát
az ajánlati kötöttség tartama alatt visszavonja. A nyertes
pályázónak akkor sem jár vissza, ha visszalép, a neki felró-
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ható okból, illetve az érdekkörében felmerülõ okok miatt a
szerzõdéskötés meghiúsul, vagy mint vevõ a vállalt fizetési kötelezettségének nem tesz maradéktalanul eleget, vagy
az ajánlati kötöttség tartama alatt a szerzõdést nem köti
meg.
Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtásától számított
30. nap.
A pályázatokat 2008. március 31-én 14 óra 30 perckor,
közjegyzõ jelenlétében értékeljük.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön.
Amennyiben több megfelelõ, azonos értékû, vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ pályázat érkezik,
a pályázat kiírója nyilvános ártárgyalást tart.
Amennyiben ártárgyalás tartására kerül sor, annak idõpontja: 2008. április 3. 10 óra 30 perc.
Az ártárgyaláson résztvevõknek a megajánlott többlet
vételárról további fedezettel kell rendelkezni, melyet zárt
borítékban kell átadni az ártárgyalás megtartása elõtt a jelenlévõ közjegyzõnek. A résztvevõk csak az igazolt fedezetig árverezhetnek.
A pályázat kiírója felhívja az elõvásárlásra jogosultak
figyelmét, hogy elõvásárlási jogukkal a pályázat értékelésének idõpontjában élhetnek.
Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak.
A pályázat elbírálásáról a felszámoló az összes pályázót a
pályázat eredményének megállapításától számított 8 napon belül értesíti, egyben felszólítja a nyertes ajánlattevõt
az adásvételi szerzõdés megkötésére.
A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerzõ pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás dr. Kökényesi Antal ügyvédtõl kérhetõ a 06 (20) 355-8813-as,
valamint a 06 (54) 402-227-es telefonszámokon.
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te 2427 m2. Az értékesítésre meghirdetett ingatlan irányára
90 000 000 Ft, amelyet áfafizetési kötelezettség terhel.
A bánatpénz 9 000 000 Ft. Az adós tulajdonát képezõ gépek, berendezések együttes irányára 20 000 000 Ft, amelyet 20%-os áfafizetési kötelezettség terhel (amelyet az
áfatörvény 142. §-a alapján fordított adózás szabályai szerint kell megfizetni). A bánatpénz 2 000 000 Ft. Az ingatlanra és a gépekre, berendezésekre együttesen lehet ajánlatot tenni.
A megvásárlásra felkínált ingatlanért és gépekért, berendezésekért kellékszavatosságot nem vállalunk.
A felszámolás az 1997. augusztus 5-e utáni kezdõ idõpontú felszámolásokra vonatkozó, az 1997. évi XXVII.
törvénnyel átfogóan módosított 1991. évi XLIX. törvény
(a továbbiakban: csõdtörvény) szerint folyik.
A vételárat a szerzõdéskötéstõl számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. A beszámítást a csõdtörvény kizárja.
A csõdtörvény 49/C. §-ában meghatározott elõvásárlási
jogosultak az elõvásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás
keretében, a véglegesen kialakult vételár ismeretében gyakorolhatják.
A pályázati eljárás részletes feltételeit megállapító, valamint a meghirdetett ingatlant és gépeket, berendezéseket
részletezõ feltételfüzet a felszámoló dél-alföldi irodájában
(Békéscsaba, Andrássy út 7. I. 7.) munkanapokon 9–12,
pénteken 11 óráig megtekinthetõ, illetve megvásárolható.
A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a fentiekben
meghatározott összegû bánatpénz igazolt megfizetése.
A bánatpénz akkor tekinthetõ megfizetettnek, amennyiben
azt a megadott bankszámlaszámon az ajánlattételi határidõ
elõtt 24 órával jóváírták. A pályázati ajánlatban 75 napos
ajánlati kötöttséget kell vállalni.
Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat magyar
nyelven, egy példányban, a pályázóra való utalás nélküli,
zárt, „VIVIN-KO 02 Kft. f. a. – pályázat” jeligével feliratozott borítékban – személyesen, vagy kézbesítõ útján –
2008. április 8-án 10 óráig

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; 1061 Budapest, Paulay Ede u. 45.)
mint felszámoló a VIVIN-KO 02 Mezõgazdasági, Termesztõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.:
[03 09 111436]; 6000 Kecskemét, Kisfái u. 260/A) tulajdonában lévõ alábbi ingatlant és a benne található technológiai berendezéseket kínálja
nyilvános pályázat
útján megvásárlásra.
Az Egri Körzeti Földhivatalnál nyilvántartott egri
0808/5. helyrajzi számú, kivett gyep (legelõ) megnevezésû ingatlan, amely a természetben Eger külterületén található, továbbá az ingatlanon található, az adós tulajdonát
képezõ technológiai berendezések. Az ingatlan alapterüle-

a felszámoló dél-alföldi irodájában nyújtsák be. A pályázati ajánlatokat a benyújtás napján és helyszínén, 10 óra
15 perckor, közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel. A pályázatbontáson azok a pályázók, akik a bánatpénzt megfizették és határidõben ajánlatot nyújtottak be, részt vehetnek.
A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben a legjobb ajánlati
árat követõ ajánlati ár (ajánlati árak) a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri (elérik), a felszámoló a pályázók között
közjegyzõ jelenlétében köteles nyilvános ártárgyalást tartani.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, és új
pályázatot írhat ki.
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További felvilágosítással Szabó István felszámolóbiztos [telefon: 06 (66) 637-400; fax: 06 (66) 637-401]
készséggel áll rendelkezésre.

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; 1061 Budapest, Paulay Ede u. 45.)
mint felszámoló a KISKUN BROKEV Broiler-Csirke
Elõállító és Takarmánykeverõ Kft. „f. a.” (Cg.:
[03 09 102431]; 6100 Kiskunfélegyháza, I. kerület 241.)
tulajdonában lévõ alábbi ingatlanokat kínálja
nyilvános pályázat
útján megvásárlásra.
1. A Kiskunfélegyházi Földhivatalnál nyilvántartott
kiskunfélegyházi 0293/8. helyrajzi számú, kivett udvar
épület megnevezésû ingatlan, amely a természetben
Kiskunfélegyháza külterületén található. Az ingatlan
alapterülete 7049 m2, amelybõl a baromfiistállók területe
2 × 1020 m2. Az értékesítésre meghirdetett ingatlan irányára 28 000 000 Ft, amelyet áfafizetési kötelezettség nem
terhel. A bánatpénz 2 800 000 Ft.
2. A Kiskunfélegyházi Földhivatalnál nyilvántartott
kískunfélegyházi 0293/9. helyrajzi számú, kivett udvar
épület megnevezésû ingatlan, amely a természetben
Kiskunfélegyháza külterületén található. Az ingatlan
alapterülete 8510 m2, amelybõl a baromfiistállók területe
2 × 1020 m2. Az értékesítésre meghirdetett ingatlan irányára 28 500 000 Ft, amelyet áfafizetési kötelezettség nem
terhel. A bánatpénz 2 850 000 Ft.
3. A Kiskunfélegyházi Földhivatalnál nyilvántartott
kiskunfélegyházi 0293/11. helyrajzi számú, kivett udvar
épület megnevezésû ingatlan, amely a természetben Kiskunfélegyháza külterületén található. Az ingatlan alapterülete 4653 m2. Az értékesítésre meghirdetett ingatlan
irányára 30 000 000 Ft, amelyet áfafizetési kötelezettség
nem terhel. A bánatpénz 3 000 000 Ft.
4. A Kiskunfélegyházi Földhivatalnál nyilvántartott
kiskunfélegyházi 0336/88. helyrajzi számú, kivett gazdasági épület és udvar megnevezésû ingatlan, amely a természetben Kiskunfélegyháza külterületén található. Az ingatlan alapterülete 2129 m2. Az értékesítésre meghirdetett
ingatlan irányára 10 000 000 Ft, amelyet áfafizetési kötelezettség nem terhel. A bánatpénz 1 000 000 Ft.
A megvásárlásra felkínált ingatlanokért kellékszavatosságot nem vállalunk.
A felszámolás 1997. augusztus 5-e utáni kezdõ idõpontú felszámolásokra vonatkozó, az 1997. évi XXVII. törvénnyel átfogóan módosított 1991. évi XLIX. törvény
(a továbbiakban: csõdtörvény) szerint folyik.
A vételárat a szerzõdéskötéstõl számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. A beszámítást a csõdtörvény kizárja.
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A csõdtörvény 49/C. §-ában meghatározott elõvásárlási
jogosultak az elõvásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás
keretében, a véglegesen kialakult vételár ismeretében gyakorolhatják.
A pályázati eljárás részletes feltételeit megállapító,
valamint a meghirdetett ingatlanokat részletezõ feltételfüzet a felszámoló dél-alföldi irodájában (Békéscsaba,
Andrássy út 7. I. 7.) munkanapokon 9–12, pénteken
11 óráig megtekinthetõ, illetve megvásárolható. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a fentiekben meghatározott összegû bánatpénz igazolt megfizetése. A bánatpénz akkor tekinthetõ megfizetettnek, amennyiben azt a
megadott bankszámlaszámon az ajánlattételi határidõ elõtt
24 órával jóváírták. A pályázati ajánlatban 75 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni.
Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat magyar
nyelven, egy példányban, a pályázóra való utalás nélküli,
zárt, „KISKUN BROKEV Kft. f. a. – pályázat” jeligével
feliratozott borítékban – személyesen, vagy kézbesítõ
útján –
2008. április 8-án 10 óráig
a felszámoló dél-alföldi irodájában nyújtsák be. A pályázati ajánlatokat a benyújtás helyszínén és idõpontjában,
10 óra 15 perckor, közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel.
A pályázatbontáson azok a pályázók, akik a bánatpénzt
megfizették és határidõben ajánlatot nyújtottak be, részt
vehetnek.
A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben a legjobb ajánlati
árat követõ ajánlati ár (ajánlati árak) a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri (elérik), a felszámoló a pályázók között
közjegyzõ jelenlétében köteles nyilvános ártárgyalást tartani.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, és új
pályázatot írhat ki.
További felvilágosítással Szabó István felszámolóbiztos [telefon: 06 (66) 637-400; fax: 06 (66) 637-401] készséggel áll rendelkezésre.

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; 1061 Budapest, Paulay Ede u. 45.)
mint felszámoló a KAPU-TECH Szolgáltató Bt. „f. a.”
(Cg.: [06 06 011679]; 6800 Hódmezõvásárhely, Rudnay
Gy. u. 6/C I. 4.) tulajdonában lévõ alábbi gépjármûvet kínálja
nyilvános pályázat
útján megvásárlásra.
Az értékesítésre meghirdetett Mitsubishi L 300 Transporter D típusú tehergépkocsi gyártási éve 1996, alvázszá-
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ma: JMBLZPO5VSA500525, motorszáma: 4D56GR2164;
forgalmi rendszáma: GBF-971. Az értékesítésre meghirdetett tehergépkocsi irányára 300 000 Ft, amelyet 20%-os áfafizetési kötelezettség terhel (amelyet az áfatörvény 142. §-a
alapján a fordított adózás szabályai szerint kell megfizetni).
A bánatpénz 30 000 Ft.
A meghirdetett tehergépkocsiért kellékszavatosságot
nem vállalunk.
A felszámolás az 1997. augusztus 5-e utáni kezdõ idõpontú felszámolásokra vonatkozó, az 1997. évi XXVII.
törvénnyel átfogóan módosított 1991. évi XLIX. törvény
szerint folyik.
A vételárat a szerzõdéskötéstõl számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. A beszámítást a csõdtörvény kizárja.
A csõdtörvény 49/C. §-ában meghatározott elõvásárlási
jogosultak az elõvásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás
keretében gyakorolhatják.
A pályázati eljárás részletes feltételeit megállapító, valamint a meghirdetett tehergépkocsit részletezõ feltételfüzet a felszámoló dél-alföldi irodájában (Békéscsaba, Andrássy út 7. I. 7.) munkanapokon 9–12, pénteken 11 óráig
megtekinthetõ, illetve megvásárolható. A pályázati ajánlat
érvényességének feltétele a fentiekben meghatározott
összegû bánatpénz igazolt megfizetése. A bánatpénz akkor tekinthetõ megfizetettnek, amennyiben azt a felszámoló bankszámláján 2008. április 7-ig jóváírták. A pályázati
ajánlatban 75 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni.
Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat magyar
nyelven, egy példányban, a pályázóra való utalás nélküli,
zárt, „KAPU-TECH Bt. f. a. – tehergépkocsi pályázat” jeligével feliratozott borítékban – személyesen, vagy kézbesítõ útján –
2008. április 8-án 10 óráig
a felszámoló dél-alföldi irodájában nyújtsák be. A pályázati ajánlatokat a benyújtás napján és helyszínén, 10 óra
15 perckor, közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel. A pályázatbontáson azok a pályázók, akik a bánatpénzt megfizették és határidõben ajánlatot nyújtottak be, részt vehetnek.
A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben a legjobb 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.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, és új
pályázatot írhat ki.
További felvilágosítással Szabó István felszámolóbiztos [telefon: 06 (66) 637-400; fax: 06 (66) 637-401] készséggel áll rendelkezésre.
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A TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt.
(Cg.: [01 10 045659]; székhely: 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40.; levelezési cím: 7603 Pécs, Pf. 121) a MONECO
Építõipari és Pénzügyi–Gazdasági Tanácsadó Kft.
„f. a.” (Cg.: [06 09 006066]; székhely: 6726 Szeged, Közép fasor 37/B) adós gazdálkodó szervezetnek a Csongrád
Megyei Bíróság 9. Fpk. 06-07-000051. számú végzésével
kijelölt felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képezõ:
1 db Bosch GBH 2–24 DSR típusú fúrókalapácsot, 1 db
Bosch GSF 100A típusú résmarót, 1 db T.I.P. DKS 400 típusú asztali dekopír fûrészt, 1 db Canon iP 1500 típusú tintasugaras nyomtatót.
Irányár: 150 000 Ft + áfa.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtatni, melyeket a TM-LINE Zrt., 7621
Pécs, Felsõmalom u. 25., illetve 7603 Pécs, Pf. 121 címekre vár ,,MONECO Kft. f. a. vételi ajánlat” megjelöléssel,
kettõs zárt borítékban, személyesen, vagy postai úton eljuttatni.
A pályázaton való részvétel feltétele az irányár
10%-ának bánatpénzként történõ befizetése a felszámoló
Raiffeisen Bank NyRt.-nél vezetett 12072507-0037060000100009 számú bankszámlájára, legkésõbb a pályázat
benyújtásának határidejéig és ennek igazolása a pályázati
anyagban. (A közlemény rovatban kérjük feltüntetni:
MONECO Kft. „f. a.” bánatpénz.)
Az ajánlatoknak tartalmaznia kell: a pályázó nevét,
székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult
vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, a megajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár fedezetének igazolását.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától, Csapó Gábor felszámolóbiztostól a 06 (30)
660-1647, valamint a 06 (72) 520-627-es telefonszámokon
kapható. A részletes értékesítési feltételeket tartalmazó tájékoztató a felszámoló szervezetnél 5000 Ft + áfa áron
megvásárolható és megtekinthetõ.
Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008.
március 13.) számított 15. napot követõ elsõ munkanap
12 óra. A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok
átvételérõl elismervényt állít ki.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõen
15 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyújtási határidõt követõ 30 napon belül a felszámoló az
ajánlatokat értékeli. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok
esetén a felszámoló értékesítési versenytárgyalást tart,
melynek idejérõl, helyérõl, szabályairól és a befizetendõ
bánatpénz összegérõl a felszámoló az ajánlattevõket írás-
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ban értesíti. Azonos értékû ajánlatnak minõsül, ha a megadott vételárak közötti eltérés 10%-nál nem nagyobb.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakért a felszámoló
kellékszavatosságot nem vállal, azt a pályázó megtekintett
és megvizsgált állapotban veszi meg. A meghirdetésre került vagyontárgyak megtekintésére a felszámolóval elõre
egyeztetett idõpontban kerülhet sor.
A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
A felszámoló a beszámítás lehetõségét az 1991. évi IL.
tv. 49. § (4) bekezdése alapján kizárja.
A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyilvános értékesítésen) gyakorolhatják.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent István krt. 1.) mint a
Budapesti Vegyimûvek Zrt. „f. a.” (Cg.: [01 10 042218];
1097 Budapest, Illatos út 19–23.; felszámolóbiztos: Varjú
Attila) felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós cég alábbi vagyonelemeit:
Használaton kívüli berendezések, felszerelések.
Irányár: 50 000 000 Ft.
Az irányárak áfa nélkül értendõk.
A pályázat lebonyolítására a 2006. évi VI. törvénnyel
módosított 1991. évi XLIX. (csõdtörvény) elõírásai az
irányadók.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megvásárolni kívánt vagyonelem nettó irányára
5%-ának megfelelõ mértékû bánatpénz letétbe helyezése
az adós cég MKB Bank Nyrt.-nél vezetett 1030000220204828-00003285 sz. bankszámlájára legkésõbb a pályázat benyújtásának határidejéig.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.
A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pályázó fõbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyonelem nevesítését, az ajánlott áfa nélküli vételárat, a bánatpénz befizetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.
A részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati
tájékoztató térítésmentesen átvehetõ a felszámoló 1055
Szent István krt. 1. szám alatti 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.
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Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban
„VEGYIMÛVEK–PÁLYÁZAT” jeligével a felszámoló
1055 Budapest, Szent István krt. 1. szám alatti titkárságán
kell benyújtani, melynek határideje:
2008. április 4. 12 óra.
A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
Az esetleges ártárgyalásra, a döntés kihirdetésére 2008.
április 18-án 10 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne a felszámoló 1055 Budapest, Szent István krt. 1. 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: Varjú Attila, 06 (76) 486-606, 06 (30)
250-1168.

A CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt.
(Cg.: [01 10 045271]; 1082 Budapest, Baross u.
114–116.) mint a Pannon Baromfifeldolgozó és Értékesítõ Kft. „f. a.” (Cg.: [11 09 012302]; 2943 Bábolna,
Mészáros út 891/2.; felszámolóbiztos: Varjú Attila) felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós alábbi vagyonelemeit:
Gyõr, Hecsepuszta üzemi és beépítetlen telekingatlanok
(Gyõr, belterület hrsz. 5442/1.; 5443/7.; 5444/4.; 5446/3.;
5456/1.; 5456/3.; 5456/4.; 5457.)
Irányár: 350 000 000 Ft.
Tyúkfõzõ üzem technológiai berendezései
Irányár: 25 000 000 Ft.
A Bábolna, Mészáros út 891/2. sz. alatti korábban bérelt
ingatlanban található beépített berendezések
Irányár: 25 000 000 Ft.
Az irányár áfa nélkül értendõ.
A meghirdetett ingatlanok és ingóságok az áfatörvény
142. § hatálya alá tartoznak.
A pályázat lebonyolítására a hatályos 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 Raiffeisen Banknál vezetett 1209670500150809-00100004 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 ne-
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vesítését, az ajánlott áfamentes vételárat, a bánatpénz befizetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.
A pályázatok elbírálása során elõnyben részesítjük azt a
pályázót, aki a vagyon nagyobb egységére nyújt be ajánlatot. A beépített berendezések kibontásáról a vevõnek kell
gondoskodnia.
A részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati
tájékoztató térítésmentesen átvehetõ a felszármoló 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.
Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban
„PANNON BAROMFI PÁLYÁZAT” jeligével a felszámolóbiztos 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. szám alatti titkárságán kell benyútjtani, melynek határideje:
2008. március 28. péntek 12 óra.
A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
Az esetleges ártárgyalásra, a döntés kihirdetésére 2008.
április 7-én hétfõn 10 órai kezdettel kerül sor, amelynek
helyszíne a felszámolóbiztos Kecskemét, Árpád krt. 4. sz.
alatti irodája.
A csõdtörvény 49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelõen az elõvásárlásra jogosultak e jogukat ezen
idõpontban és helyszínen gyakorolhatják kizárólagosan.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ munkanapokon 9–12 óra között a következõ telefonszámon: Varjú Attila, 06 (76) 486-606.

Az INTERIT Kft. (Cg.: [15 09 061433]; 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II. 7.) mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Bíróság 6. Fpk. 15-03-000189/5. sz. végzésével
felszámolás alá került ,,MEGGYES” Mezõgazdasági
Termelõ-, Értékesítõ- és Szolgáltató Szövetkezet „f. a.”
(Cg.: [15 02 050448]; 4722 Nyírmeggyes, Petõfi u. 6.) felszámolója
nyilvános pályázaton
értékesíti a gazdálkodó szervezet ingatlanát.
I. Ingatlan
A Nyírmeggyes 1174. hrsz.-ú, kivett, „lakóház udvar”
megnevezésû, 4334 m2 területû ingatlanát. Az ingatlan valóságban Nyírmeggyes, Péchy tanyán található. Megközelítése a település központjából vezetõ szilárd burkolattal
ellátott úton mellékútból nyíló, mintegy 150–200 m föld-
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úton keresztül lehetséges. A felépítmények alapterülete
összesen 125 m2.
Telek területe összesen 4334 m 2.
Az ingatlan vagyonértékelt értéke: 4 100 000 Ft (bruttó).
Bánatpénz befizetés: 500 000 Ft.
II. A pályázaton való részvétel feltétele:
Írásos vételi ajánlatokat ármegjelöléssel, fizetési garanciával és határidõvel, legalább 30 napos ajánlati kötöttséget vállaló nyilatkozattal kérjük az INTERIT Kft. címére
(4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. I. 7.) ajánlott küldeményként postázni, vagy személyesen a felszámoló irodába
(4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. I. 4.) leadni.
A pályázatra és a befizetésre kétséget kizáró módon fel
kell tüntetni a megpályázott ingatlanok azonosítási adatát
(hrsz. stb.).
A bánatpénz befizetéseket készpénzben a fenti irodában, vagy átutalással az INTERIT Kft. 1020055544112327 számú számlájára kell teljesíteni.
A pályázatnak tartalmaznia kell a kiírás szerinti vagyontárgyak pontos megjelölését, a pályázó adatait, társaság
esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, vagy érkeztetett társasági szerzõdést, aláírási címpéldányt, a pályázat
során eljárásra jogosult személy meghatalmazását, fizetés
módját, az ajánlott vételárat, amelyen felül vevõ köteles fizetni a szerzõdéskötés költségeit.
Az ingatlan elõzetes idõpont-egyeztetés után megtekinthetõ.
A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, nem nyert
pályázat esetén az értesítéstõl számított 8 napon belül
visszautalást nyer.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2008. március 28. (péntek) 12 óra.
Az ajánlatokat tartalmazó boríték felbontására és a pályázat elbírálására közjegyzõ jelenlétében kerül sor, a beküldési határidõt követõ 8 napon belül. A pályázaton részt
vevõk értesítést kapnak az elbírálás eredményérõl.
A nyertes pályázókkal szerzõdéskötésre a pályázatok
elbírálását követõen 8 munkanapon belül kerül sor, a teljes
vételár kiegyenlítésérõl a pályázati anyagokban foglaltak
szerint az adásvételi szerzõdésben rendelkezünk.
A pályázatok érvényességének feltétele:
– A bánatpénz befizetése.
– A beérkezési határidõ betartása.
– A pályázatot kizárólag az INTERIT Kft. címére
(4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. I. 4.) lehet postázni, a borítékon tüntessék fel, hogy „Pályázat a MEGGYES Szövetkezet f. a.” ingatlanára. A pályázatot a fent jelzett felszámoló irodában személyesen a kiírt idõpontig lehet leadni.
– A pályázathoz mellékelni kell a bánatpénz befizetését igazoló bizonylat másolatát.
– Amennyiben vagyontárgyra több azonos értékû árajánlat érkezik, a felszámoló ártárgyalást tûz ki, melynek
idõpontjáról és helyérõl az érdekelt feleket írásban értesíti.
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– Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati árak
emelésével, a fizetési feltételek javításával módosíthatók.
– A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy bármely pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.
– A felszámoló felhívja az arra jogosultak figyelmét,
hogy elõvásárlási jogukat gyakorolhatják. Amennyiben
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ezzel élni kívánnak, úgy azt a vételár ismeretében legkésõbb a pályázat leadásának napjáig írásban a fenti címen,
vagy a nyilvános értékesítés során tehetik meg.
További információ Szendrõi György felszámolóbiztostól a 06 (42) 500-053, vagy a 06 (20) 944-2294-es telefonszámon kérhetõ.

Bélyegzõk és számlatömb érvénytelenítése
Körtvélyesi János vállalkozó alábbi szövegû bélyegzõjét eltulajdonították.
A bélyegzõ szövege:
Körtvélyesi János villanyszerelõ-lakatos vállalkozó
H-3528 Miskolc, Forgács Antal u. 37.
E-mail: kortvelyesi.janos@chello.hu
Tel.: (36) 46/357-864, 20/494-6819
Bankszlsz.: 10800014-70000006-10051022
Adószám: 45159299-2-25 EV-435388

A bélyegzõ használata 2008. február 14-tõl érvénytelen.

A SOFTLINE Számítástechnikai Kft. (2100 Gödöllõ, Hegy u. 23.) alábbi lenyomatú bélyegzõjét és sorszámú számlatömbjét 2008. március 6-án eltulajdonították.
A bélyegzõ lenyomata:

SOTFLINE
Számítástechnikai Kft.
2100 Gödöllõ, Hegy u. 23.
Szla.sz.: 11714006-20299192
Adószám: 10545973-3-13
A számlatömb AM7S-D 413201–413250 sorszámozású.
Ebbõl az AM7S-D 413201–413207 általunk kibocsátott, a többi érvénytelen.
Mind a bélyegzõ, mind a számlatömb használata a fenti idõponttól érvénytelen.
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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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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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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.
Terjesztés, telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241-es mellék.
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