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I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek
Személyi rész

A pályázati elbírálásnál elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga megléte,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK
Budapest Fõváros XX. Kerület Pesterzsébet
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
a köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször
módosított 1992. évi XXIII. tv. 10. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet
belsõ ellenõr munkakör betöltésére
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: 1201 Budapest, Kossuth Lajos
tér 1.
Ellátandó fõbb feladatok: az Ellenõrzési osztály munkatársaival összehangolt módon, a vonatkozó szabályok
alapján végzi a helyi önkormányzati költségvetési szervek
(hivatal, intézmények) ellenõrzését.
Jogállás, illetmény, juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény, valamint az egységes közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség,
– jogi, közgazdasági oklevél vagy más felsõfokú iskolai végzettség esetén az alábbi képesítés valamelyikének
megléte:
= mérlegképes könyvelõ, illetve azzal egyenértékû
képesítés,
= okleveles pénzügyi revizor,
= pénzügyi-számviteli szakellenõr,
= okleveles könyvvizsgáló,
= költségvetési ellenõr,
= okleveles informatikai rendszerellenõr,
= BENSZ-okleveles belsõ ellenõri képesítés, figyelembe véve a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet
11. § (2) bekezdésében foglaltakat,
– legalább kétéves szakmai gyakorlat költségvetési,
pénzügyi, számviteli területen.

Elvárt kompetenciák: jó kommunikációs és fogalmazási
készség, önállóság, precizitás, pontosság, megbízhatóság,
elemzõkészség, felelõsség- és hivatástudat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó személyes adatait, valamint szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajz, motivációs levél,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy
az igénylõlap postára adását igazoló szelvény (az erkölcsi
bizonyítvány legkésõbb a pályázat elbírálásának határidejéig benyújtandó),
– iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet
tanúsító okiratok másolata.
A munkakör betöltésének idõpontja:
A munkakör a pályázati eljárást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. április 25.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a hivatal címére: 1201 Budapest, Kossuth
Lajos tér 1., Személyügyi osztály.
A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat belsõ ellenõri munkakör betöltésére”.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje:
Valamennyi érvényes pályázatot benyújtó pályázót
meghallgatja az illetékes osztályvezetõ.
A pályázatok értékelése, valamint a személyes meghallgatás eredménye alapján a benyújtásra elõírt határidõt követõ 30 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt
a nyertes pályázó személyérõl. A pályázók a pályázat eredményérõl írásban értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi elõírásoknak
megfelelõen kezeljük.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. május 23.
A pályázati kiírás megjelenik:
– www.kehi.gov.hu,
– www.profession.hu,
– www.pesterzsebet.hu,
– valamint a Hivatalos Értesítõben (a Magyar Közlöny
melléklete).
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Egyéb lényeges információ:
Kinevezéskor 6 hónap próbaidõ kikötésével élünk.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Nagyné
Tóth Edit osztályvezetõnél a 283-0611-es telefonszámon,
munkanapokon: 9–15 óra között.
A KÖZIGALLAS publikálási idõpontja: 2008. április 11.
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Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer
Polgármesteri Hivatala
a köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször
módosított 1992. évi XXIII. tv. (a továbbiakban: Ktv.)
10. §-a alapján
pályázatot hirdet
védelmi ügyintézõ munkakör betöltésére
Feladatkör meghatározása:
Az önkormányzat hatáskörébe utalt védelmi és közbiztonsági feladatok végrehajtása.

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság Gazdasági
Igazgatóság Számviteli fõosztálya
pályázatot ír ki
eszközanalitikus nyilvántartó munkakörbe
Fõbb feladatai:
– eszköz teljes körû nyilvántartása,
– fõkönyvi feladások elkészítése,
– leltár-elõkészítés, -kiértékelés, az engedélyezett leltáreltérések lekönyvelése,
– értékcsökkenés elszámolása, az átsorolások elvégzése,
– zárási feladatok elvégzése.
Pályázati feltételek:
– középfokú és mérlegképes végzettség (államháztartási szak),
– felhasználói szintû számítógépes ismeret,
– központi költségvetési szervnél szerzett gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell:
– fényképes szakmai önéletrajzot,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásában részt vevõk megismerhetik.
Illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapítása a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a fõigazgatóság szabályzataiban rögzítettek alapján történik.
A pályázatot a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság,
1357 Budapest, Pf. 8 címére kérjük benyújtani. A borítékon kérjük tüntesse fel: „Eszközanalitikus nyilvántartó
munkakörre”.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– jogász szakképzettség, fõiskolai szintû igazgatásszervezõ, egyetemi vagy fõiskolai színtû végzettség és középfokú számítástechnikai szakképesítés.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– rendvédelmi felsõfokú végzettség, biztonságtechnikai rendszerek, berendezések telepítésére és üzemeltetésére jogosító iskolai végzettség,
– számítógép felhasználói szintû ismerete,
– védelmi igazgatásban szerzett gyakorlat,
– vagyon- és közbiztonság védelme terén szerzett jártasság.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való
megfeleltetést tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A kinevezés határozatlan idõre szól, hat hónap próbaidõ
kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Ktv. és a 35/2001. (XI. 26.) ÖK. rendelet alapján történik.
A pályázatot a Hivatalos Értesítõben történõ közzétételtõl számított 15. napig lehet benyújtani a Munkaügyi Irodán (1033 Budapest, Fõ tér 3., I. em. 26.). A borítékra kérjük ráírni: „Védelmi ügyintézõi pályázat”.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a munkaügyi vezetõtõl a 437-8605-ös telefonszámon.
A pályázat elbírálásáról a benyújtásra elõírt határidõt
követõ 30 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gyakorlója.
Az állás a pályázat 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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Budapest III. Kerület Óbuda–Békásmegyer
Polgármesteri Hivatala
a köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször
módosított 1992. évi XXIII. tv. (a továbbiakban: Ktv.)
10. §-a alapján
pályázatot hirdet
anyakönyv-vezetõi és népesség-nyilvántartási
ügyintézõ munkakör betöltésére

A pályázat eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást
kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Feladatkör meghatározása:
Anyakönyv-vezetõi és népesség-nyilvántartási ügyintézõi feladatok ellátása.

Budapest III. Kerület Óbuda–Békásmegyer
Polgármesteri Hivatala
a köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször
módosított 1992. évi XXIII. tv. (a továbbiakban: Ktv.)
10. §-a alapján
pályázatot hirdet
két gyámügyi ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet
I/1. pontjában meghatározottak valamelyike: fõiskolai
szintû igazgatásszervezõ szakképzettség vagy egyetemi
vagy fõiskolai szintû végzettség és anyakönyv-vezetõi
vizsga vagy középiskolai végzettség és anyakönyv-vezetõi vizsga,
– legalább öt év szakmai gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban eltöltött jogviszony,
– népesség-nyilvántartási szakterületen eltöltött gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot fényképpel ellátva,
– iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való
megfeleltetést tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A kinevezés határozatlan idõre szól, hat hónap próbaidõ
kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Ktv. és a 35/2001. (XI. 26.) ÖK. rendelet alapján
történik.
A pályázatot a Hivatalos Értesítõben történõ közzétételtõl számított 10. napig lehet benyújtani a Munkaügyi Irodán (1033 Budapest, Fõ tér 3., I. em. 26.).
A borítékra kérjük ráírni: „Anyakönyv-vezetõi és népesség-nyilvántartási ügyintézõ pályázat”.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ az igazgatási fõosztályvezetõnél a 437-8532-es
telefonszámon.
A pályázat elbírálásáról a benyújtásra elõírt határidõt
követõ 30 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gyakorlója.
Az állás a pályázat elbírálását követõen betölthetõ.

Feladatkör meghatározása:
A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott feladatok ellátása (gyermek családi jogállásának rendezése, családba fogadás, gyámság, kapcsolattartás, gondnokság,
örökbefogadás, otthonteremtési támogatás, kiskorú és
gondnokolt vagyonának kezelése, gyermektartásdíj megelõlegezése).
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet
I/7. pontja szerinti kiemelt munkakörre meghatározottak
valamelyike: jogász szakképzettség, fõiskolai szintû államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség,
egyetemi vagy fõiskolai szintû pedagógus-szakképzettség
és legalább hároméves gyámügyi vagy gyermekvédelmi
gyakorlat, egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és
szakirányú (szakosító) továbbképzésben szerzett szociális
szakigazgatási szervezõ szakképzettség,
– legalább tízéves szakmai gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– gyámhivatalban eltöltött jogviszony,
– számítógép felhasználói szintû ismerete.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való
megfeleltetést 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.
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A pályázatot a Hivatalos Értesítõben történõ közzétételtõl számított 15. napig lehet benyújtani a Munkaügyi Irodán (1033 Budapest, Fõ tér 3., I. em. 26.).
A borítékra kérjük ráírni: „Gyámügyi ügyintézõi pályázat”.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a munkaügyi vezetõtõl a 437-8605-ös telefonszámon.
A pályázat elbírálásáról a benyújtásra elõírt határidõt
követõ 30 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gyakorlója.
Az állás a pályázat 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 pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben való megjelenést követõ 15 napon belül.
A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határidejét követõ 15 napon belül.
A pályázatokról egy elõkészítõ bizottság által felállított
rangsor figyelembevételével a benyújtásra elõírt határidõt
követõ 30 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója
dönt a polgármester egyetértésével. A pályázók az eredményrõl legkésõbb a pályázat elbírálását követõ nyolc
napon belül, írásban kapnak tájékoztatást.
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
Jelentkezni lehet: „Építésügyi hatósági ügyintézõ” jeligével ellátott, Budapest Fõváros XXIII. Kerület Soroksár
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala – 1239 Budapest,
Grassalkovich út 162. címre – Hegyes Istvánné személyzeti vezetõ részére megküldött zárt borítékkal lehet.
Bérezés és egyéb juttatások a köztisztviselõi törvény, az
önkormányzati rendeletek, valamint a helyi közszolgálati
szabályzat keretein belül történik.
További felvilágosítást ad: Kisné Stark Viola mûszakiosztály-vezetõ a 289-2135-ös telefonszámon.

Budapest Fõváros XXIII. Kerület Soroksár
Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
kiemelt építésügyi hatósági ügyintézõi munkakör
betöltésére
A köztisztviselõk képesítési elõírásáról szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendeletnek megfelelõen az állás betöltéséhez szükséges iskolai végzettség:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, fõiskolai szintû településmérnöki (városgazdasági mérnöki)
szakképzettség vagy aki ezekkel egyenértékûnek elismert
végzettséggel rendelkezik.
Az ellátandó feladat rövid ismertetése: építmény, épületegyüttes megépítésének, átalakításának, bõvítésének,
felújításának, helyreállításának, korszerûsítésének, lebontásának, elmozdításának, illetve használatbavételének,
fennmaradásának vagy a rendeltetés megváltoztatásának a
jogszabályokban meghatározott eseteiben az építésügyi
hatósági engedély kiadásához szükséges döntés-elõkészítõ feladatok ellátása.

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság Gazdasági
Igazgatóság Pénzügyi fõosztálya
pályázatot ír ki
banki analitikus-nyilvántartó munkakörbe
Fõbb feladatai:
– rögzíti a banki kiadási és bevételi forgalmat a Forrás
SQL integrált adatfeldolgozási rendszerben,
– rendezi a szállítói egyenlegközlõket és a fizetési felszólításokat,
– végzi az áfabevallás elõkészítését.
Pályázati feltételek:
– középfokú pénzügyi szakirányú végzettség,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret,
– központi költségvetési szervnél szerzett gazdálkodási gyakorlat, valamint, integrált pénzügyi-számviteli
rendszer használata során szerzett gyakorlat elõnyt jelent.

A jelentkezéshez szükséges további feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– gépkocsi, illetve B kategóriás gépjármû-vezetõi engedély.

A pályázathoz csatolni kell:
– fényképes szakmai önéletrajzot,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásában részt vevõk megismerhetik.

A jelentkezéshez szükséges iratok:
– részletes szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– iskolai végzettséget igazoló oklevél hiteles másolata.

Illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapítása a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a fõigazgatóság szabályzataiban rögzítettek alapján történik.
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A pályázatot a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság,
1357 Budapest, Pf. 8 címére kérjük benyújtani. A borítékon kérjük tüntesse fel: „Banki analitikus nyilvántartó
munkakörre”.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
Gépjármû-fenntartási és Üzemeltetési fõosztálya
pályázatot ír ki
– határozott idõre –
karosszérialakatos szakmunkás munkakörbe
Fõbb feladatai:
– karambolosgépkocsi-javítás, karosszériajavítás a technológiai utasításoknak megfelelõen, a mûhelyvezetõ utasítása szerint,
– munkanapló vezetése, munkalapok kitöltése, adminisztráció,
– rábízott berendezések karbantartása.
Pályázati feltételek:
– 8 általános vagy középfokú iskolai végzettség,
– karosszérialakatos szakmunkás képzettség,
– hivatásos gépjármû-vezetõi engedély (legalább B kategóriában),
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek,
– legalább 3 év szakmai gyakorlat, a VW-család javításában szerzett gyakorlat elõnyt jelent.
A pályázathoz csatolni kell:
– fényképes szakmai önéletrajzot,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásában részt vevõk megismerhetik.
Illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapítása a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a fõigazgatóság szabályzataiban rögzítettek alapján történik.
A pályázatot Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság,
1357 Budapest, Pf. 8 címére kérjük benyújtani. (A borítékon kérjük tüntesse fel: „Karosszérialakatos szakmunkás”
munkakörre.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenést követõ 15. nap
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.
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A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
pályázatot ír ki
beszerzési elõadói munkakörbe
Fõbb feladatai:
– papír-, író-, irodaszer, valamint tisztítószer beszerzésének ügyintézése,
– árajánlatkérés, megrendelés,
– elektronikus áruházi katalóguson keresztül történõ
beszerzés.
Pályázati feltételek:
– középfokú iskolai végzettség, felsõfokú iskolai végzettség elõnyt jelent,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek,
– legalább ötéves szakmai tapasztalat.
A pályázathoz csatolni kell:
– fényképes szakmai önéletrajzot,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásában részt vevõk megismerhetik.
Illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapítása a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a fõigazgatóság szabályzataiban rögzítettek alapján történik.
A pályázatot Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság,
1357 Budapest, Pf. 8 címére kérjük benyújtani. A borítékon kérjük tüntesse fel: „Beszerzési elõadó” munkakörre”.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.

A Magyar Államkincstár
Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága
pályázatot hirdet
felülvizsgálati referens munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet, magyar állampolgárság, cselekvõképesség,
– jogász szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség,
fõiskolai szintû államigazgatási és szociális igazgatási
szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai végzettség és felsõfokú szakképesítés (mérlegképes könyvelõ, okleveles
könyvvizsgáló, költségvetési ellenõr, okleveles pénzügyi
revizor, közigazgatási, gazdálkodási és ellenõrzési szakértõ),
– számítógépes felhasználói ismeretek,
– „B” kategóriás jogosítvány.
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Elõnyt jelent:
– költségvetési, szociális, oktatási intézményben, önkormányzatnál szerzett pénzügyi, gazdálkodási gyakorlat.
Ellátandó munkaköri feladatok:
– a helyi önkormányzatok, a helyi kisebbségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások központi
költségvetési kapcsolataiból származó forrásai jogszerû
igénybevételének, továbbá az általuk benyújtott költségvetési beszámolók szabályszerûségének – szükség esetén
a helyszínen történõ – felülvizsgálata,
– az önkormányzatok költségvetést megalapozó felméréseinek, illetve kiegészítõ adatszolgáltatásainak, a lemondásainak, valamint a pótigényeinek feldolgozása.
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– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség, jogász szakképzettség,
fõiskolai szintû államigazgatási és szociális igazgatási,
gazdasági agrármérnök vagy felsõfokú iskolai végzettség
és okleveles könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelõ, pénzügyi tanácsadó, pénzügyi-számviteli szakellenõr, pénzügyi-számviteli ügyintézõ,
– számítógépes felhasználói ismeret.
Elõnyt jelent:
– önkormányzati beruházások lebonyolításában szerzett tapasztalat vagy
– az állami lakástámogatás lebonyolításában szerzett
tapasztalat.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok fénymásolatát,
– esetleg referenciamegjelölést, ajánlólevelet,
– 1 db igazolványképet.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– a pályázatos támogatási szakterület keretében önkormányzati beruházások pályázatainak és szerzõdéseinek
pénzügyi menedzselése,
– az állami lakástámogatás feladatainak lebonyolításában való részvétel,
– a gázártámogatás rendszerében végzendõ szolgáltatói és egyéb pénzügyi ellenõrzések végrehajtása.

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: Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza.

A pályázati anyagokat
2008. április 30-ig
kérjük benyújtani a Magyar Államkincstár Dél-dunántúli
Regionális Igazgatóság részére. Postacím: 7633 Pécs, Szigeti u. 33/A. A pályázati kiírásnak megfelelõ pályázókat a
munkáltató által kijelölt bizottság hallgatja meg.
A pályázatok elbírálására 2008. május 30-ig kerül sor, az
álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A munkavégzés helye: Kaposvár, Rákóczi tér 7–8.
A pályázattal kapcsolatos további információt az alábbi
elérhetõségen kérhetnek: Király Zoltánné dr. (humánpolitikai referens) telefon: (72) 213-388/4207.

A Magyar Államkincstár
Észak-alföldi Regionális Igazgatósága
pályázatot hirdet
pályázatos referens munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,

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. április 28-ig
kérjük megküldeni a Magyar Államkincstár Észak-alföldi
Regionális Igazgatóság Koordinációs osztály 5002 Szolnok, Liget út 6.
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 az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb információt ad
Kemény Andrea koordinációs osztályvezetõ, tel.: (56)
512-943.
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A Magyar Államkincstár
Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága
pályázatot hirdet
családtámogatási számfejtõ munkakörök betöltésére
Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet, magyar állampolgárság,
– középiskolai végzettség és az OKJ szerint: társadalombiztosítási, pénzügyi, munkaügyi ügyintézõ szakképesítés,
– számítógépes felhasználói ismeretek.
Elõnyt jelent:
– családtámogatási ellátások számfejtése terén szerzett
gyakorlat,
– a KIR számfejtõrendszer ismerete.
Ellátandó munkaköri feladatok:
– a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV.
törvényben és a végrehajtására kiadott 223/1998.
(XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.
A családtámogatási és szociális ellátások iránti igények
határidõben történõ elbírálása, az ellátások folyósítása,
megszüntetése, a jogalap nélkül felvett ellátásokkal, a döntések elleni jogorvoslatokkal, valamint az energiatámogatási igénylésekkel kapcsolatos feladatok ellátása.
– A Családtámogatási Iroda feladatkörét érintõen az
ügyfélszolgálat ellátása.
A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– 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 Salgótarján, Rákóczi út 36.
A pályázati anyagot
2008. április 30-ig
kérjük megküldeni a Magyar Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságra. Postacím: 3100
Salgótarján, Rákóczi út 36.
A pályázatok elbírálására 2008. május 10-ig kerül sor,
az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
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A pályázattal kapcsolatos további információkról Baksa
Sándorné humánpolitikai ügyintézõ [telefon: 06 (32)
620-134] ad felvilágosítást.

Makó Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
vízügyi elõadó állás betöltésére

Közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû
közszolgálati jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõs.
Ellátandó feladatok ismertetése:
– Koordinálja az ivóvízellátással, a belterületi csapadékvíz csatornázással, a belvízvédelemmel és a szennyvízberuházással kapcsolatos teendõket.
– Pályázatok összeállítása, felterjesztése, bizottsági,
testületi anyagok készítése.
– Kezdeményezi és javaslatot tesz a város vízépítési
jellegû beruházásaira.
– A szakfeladat karbantartási, fejlesztési, felújítási feladatainak elõkészítése.
– Részvétel a kiemelt árvíz- és belvízvédekezés, illetve
azzal összefüggõ helyreállítási munkálatokban.
– Felelõs a csapadékvíz-elvezetõ csatornák folyamatos
karbantartásáért.
– Belvízelvezetõ csatornákkal összefüggõ szakfeladatok ellátása költségtakarékos, határidõre történõ.
– A szakterületével összefüggõ beruházások elõkészítése, tervek szakmai elbírálása és bonyolítása.
– Lakossági bejelentések ügyintézése csapadékvízproblémákkal kapcsolatban.
– Részt vesz a térségi szennyvízprojekt elõkészítésében és lebonyolításában.
– Figyelemmel kíséri a feladatkörét érintõ jogszabályváltozásokat.
A munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyeréséhez szükséges feltételek:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építõmérnöki (vízellátási és csatornázási, vízépítõ) vagy környezetmérnök szakképzettség; fõiskolai szintû környezetgazdálkodási agrármérnök, melorizációs mérnök szakképzettség, felhasználói szintû számítógépes ismeretek.
A pályázathoz csatolandó iratok felsorolása:
– erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást
igazoló okiratok fénymásolata,
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– nyilatkozatot arról, hogy személyes adatait, pályázati
anyagát a hivatal az esetleges foglalkoztatásával összefüggésben megismerheti, kezelheti.
A pályázat benyújtásának feltételei:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– a fent felsorolt iskolai végzettségek, szakképesítések
megléte,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek,
– a benyújtandó iratok bármelyikének hiánya esetén a
pályázó kizárja magát a pályázati eljárásból.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Makó város jegyzõje címére (6900 Makó, Széchenyi tér 22.).
A küldeményen kérjük feltüntetni: „Pályázat – vízügyi
elõadó”.
Az illetményre és az egyéb juttatásra vonatkozó tájékoztatás: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény rendelkezései szerint.
A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozó általános tájékoztatás: személyes meghallgatás, eredményrõl írásbeli tájékoztatás.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. április 25.
Elbírálásának határideje: 2008. május 15.
Az állás betöltésének idõpontja: az elbírálást követõ
15 napon belül

Makó Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
útügyi elõadó munkakör betöltésére
Közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû
közszolgálati jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõs foglalkoztatás.

2008/16. szám

– a várost elkerülõ út terveinek készítése, a kivitelezés
során megtartott koordinációkon való részvétel, egyeztetések lebonyolítása,
– pályázati lehetõségek figyelése, szakmai elõkészítése,
– részvétel a kiemelt ár- és belvízvédekezés helyreállítási munkálataiban,
– felelõs az önerõs út- és járdaépítés elõkészítéséért.
A munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyeréséhez szükséges feltételek:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki,
– építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség,
– fõiskolai szintû településmérnöki (városgazdasági
mérnöki) szakképzettség,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.
A pályázathoz csatolandó iratok felsorolása:
– erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást
igazoló okiratok fénymásolata,
– nyilatkozat arról, hogy személyes adatait, pályázati
anyagát a hivatal az esetleges foglalkoztatásával kapcsolatban megismerheti, kezelheti.
A pályázat benyújtásának feltételei:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– a fent felsorolt iskolai végzettségek, szakképesítések
megléte,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek,
– a benyújtandó iratok bármelyikének hiánya esetén a
pályázó kizárja magát a pályázati eljárásból.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Makó város jegyzõje címére (6900 Makó, Széchenyi tér 22.).
A küldeményre kérjük ráírni: „Pályázat – útügyi elõadó”.
Az illetményre és az egyéb juttatásra vonatkozó tájékoztatás: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény szabályai szerint.
A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozó tájékoztatás: személyes meghallgatás, eredményrõl írásbeli tájékoztatás.
A pályázat benyújtásának határideje:

Ellátandó feladatok ismertetése:
– utakkal, kerékpárutakkal, járdákkal kapcsolatos
közútkezelõi feladatok folyamatos ellátása,
– út, kerékpárút, gyalogjárdával kapcsolatos fejlesztés
elõkészítésében való részvétel,
– a KRESZ szabályainak megfelelõ közlekedési táblák
kihelyezése, a város közlekedésbiztonságának folyamatos
fejlesztésével kapcsolatos elõkészítõ munkák elkészítése,

2008. április 25.
Elbírálásának határideje: 2008. május 15.
Az állás betöltésének idõpontja: az elbírálást követõ
15 napon belül.
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Makó Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
környezetvédelmi elõadó munkakör betöltésére
Közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû
közszolgálati jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõs foglalkoztatás.
Ellátandó feladatok ismertetése:
– a környezetvédelemmel, természetvédelemmel, hulladékgazdálkodással kapcsolatos teendõk koordinálása,
– települési hulladéktelepek rendszeres felügyelete, a
helyszíni ellenõrzések megszervezése, koordinálása, dokumentálása,
– pályázatokkal kapcsolatos bizottsági és testületi
anyagok elkészítése, pályázatok összeállítása,
– hulladékgazdálkodással kapcsolatos beruházások,
fejlesztések koordinálása,
– együttmûködik környezetvédelmi felügyelõségekkel, nemzeti park igazgatóságokkal, ÁNTSZ csoportjaival, növény-egészségügyi és talajvédelmi szolgálatokkal,
vízügyi igazgatóságokkal, amelyek tevékenysége összefügg Makó és térsége környezetvédelmi feladataival,
– véleményezi a régió, megye környezetvédelmi koncepcióiban megfogalmazott feladatait,
– kezdeményezi és javaslatot tesz a város önálló környezetvédelmi beruházásaira,
– feltárja a város és térsége (külterületeket is beleértve)
környezetvédelemmel összefüggõ aktuális feladatait – figyelemmel az európai uniós csatlakozással összefüggõ kötelezettségekre is – javaslatot tesz azok megvalósítására.
A munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyeréséhez szükséges feltételek:
– környezetmérnöki vagy közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség,
– fõiskolai szintû településmérnök szakképzettség,
– szakirányú továbbképzésben szerzett környezetvédelmi vagy természetvédelmi szakmérnök szakképzettség,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.
A pályázathoz csatolandó iratok felsorolása:
– erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást
igazoló okiratok fénymásolata,
– nyilatkozat arról, hogy személyes adatait, pályázati
anyagát a hivatal az esetleges foglalkoztatásával kapcsolatban megismerheti, kezelheti.
A pályázat benyújtásának feltételei:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
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– a fent felsorolt iskolai végzettségek, szakképesítések
megléte,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek,
– a benyújtandó iratok bármelyikének hiánya esetén a
pályázó kizárja magát a pályázati eljárásból.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Makó város jegyzõje címére (6900 Makó, Széchenyi tér 22.).
A küldeményre kérjük ráírni: „Pályázat – környezetvédelmi elõadó”.
Az illetményre és az egyéb juttatásra vonatkozó tájékoztatás: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény szabályai szerint.
A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozó tájékoztatás: személyes meghallgatás, eredményrõl írásbeli tájékoztatás.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. április 25.
Elbírálásának határideje: 2008. május 15.
Az állás betöltésének idõpontja: az elbírálást követõ
15 napon belül.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat
(5700 Gyula, Petõfi tér 3.)
pályázatot hirdet
Humán Szolgáltató Központ
(5700 Gyula, Külterület 4.)
intézményvezetõi álláshelyének betöltésére
Az intézmény tevékenységi köre:
– étkeztetés,
– házi segítségnyújtás,
– szenvedélybetegek közösségi ellátása,
– fogyatékosok nappali ellátása,
– pszichiátriai betegek nappali ellátása,
– szociális foglalkoztatás.
Az intézményvezetõ által ellátandó lényeges feladatok:
– az intézmény folyamatos mûködéséhez szükséges
tárgyi és személyi feltételek biztosítása,
– a vonatkozó jogszabályokban és az alapító okiratban
meghatározott feladatok végrehajtása,
– gazdálkodási, ellenõrzési, munkáltatói és kiadmányozási jogkör gyakorlása,
– felelõs az intézmény mûködéséért és gazdálkodásáért.
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Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében elõírt szakirányú végzettség,
– legalább öt év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú
szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális
ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– büntetlen elõélet.
Elõnyt jelent:
– szociális szakvizsga,
– vezetõi gyakorlat,
– szociális alapszolgáltatások terén szerzett tapasztalat.
A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a képesítést igazoló okiratok hiteles másolatát,
– szakmai gyakorlat igazolását,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a
szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez hozzájárul, és nyilatkozatát arról, hogy a pályázatot elbíráló üléseken a nyílt ülés tartásához hozzájárul-e.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, újonnan létesített jogviszony esetén három hónap próbaidõ kikötésével.
A megbízás idõtartama: 5 év.
Az álláshely betölthetõ: 2008. szeptember 1. napjától.
Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben és a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenéstõl
számított 15. nap.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke (név: Ferenczi
Attila) részére írásos, nyomtatott formában kell benyújtani
(Polgármesteri Hivatal 5700 Gyula, Petõfi tér 3.). A borítékra kérjük ráírni: „Humán Szolgáltató Központ intézményvezetõi pályázat”.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat lejártát
követõ cigány kisebbségi önkormányzati ülés.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ kérhetõ
a fenti címen, illetve Ferenczi Attilától a (70) 383-6190-es
telefonszámon.
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Lispeszentadorján–Kiscsehi–Maróc községek
önkormányzatai
pályázatot írnak ki
körjegyzõi állás betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– igazgatásszervezõi fõiskolai vagy állam- és jogtudomány-egyetemi végzettség vagy okleveles közigazgatási
menedzser szakképesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 2 (kettõ) év közigazgatási gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– 3 (három) hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a körjegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai programot.
Elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett vezetõi gyakorlat,
– számítógép-kezelõi ismeret,
– gépjármû-vezetõi engedély megléte.
Bérezés, egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján.
Szolgálati lakást biztosítani nem tudunk.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatnak a
Belügyi Közlönyben történõ megjelenését követõ 30. nap
16 óra.
A pályázat elbírálása: a pályázati határidõ lejártát követõ legközelebbi együttes ülés idõpontja, de legkésõbb a pályázat benyújtási határidejét követõ 30. nap.
Az állás betölthetõ: 2008. július 1-jétõl.
A kinevezés idõtartama határozatlan idejû, a Ktv.
11/B. § (1) bekezdése alapján 3 hónap próbaidõ kikötésével.
A pályázatot zárt borítékban, tértivevénnyel a következõ címre kell eljuttatni: Lispeszentadorján Község Önkormányzatának polgármestere, Czupi József 8888 Lispeszentadorján, Jókai Mór utca 2. A borítékon kérjük feltüntetni: „Körjegyzõi pályázat”.
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Hajdúszovát Község Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
adóügyi ügyintézõi munkakör betöltésére

– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I/7. pontjában
elõírt végzettség (I. besorolási osztály).

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I/16. pontjában
elõírt végzettség (I. besorolási osztály).

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
Ellátandó feladatok:
Iparûzésiadó-, gépjármûadó-adóztatással kapcsolatos
feladatok ellátása, adók és adók módjára behajtandó köztartozások behajtása, adó- és értékbizonyítványok, vagyoni igazolások készítése és egyéb hatósági feladatok.
A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívás Hivatalos Értesítõben való megjelenésétõl (2008. április 14–18.) számított 10. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.
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 pályázatot zárt borítékban, személyesen vagy postai
úton Hajdúszovát Község Önkormányzatának jegyzõje
(4212 Hajdúszovát, Hõsök tere 1.) részére kell benyújtani.

Hajdúszovát Község Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
igazgatási ügyintézõi munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,

Ellátandó feladatok:
Jegyzõi gyámhatósági, szabálysértési, birtokvédelmi,
üzletek mûködési engedélyezésével kapcsolatos és egyéb
hatósági feladatok.
A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívás Hivatalos Értesítõben való megjelenésétõl (2008. április 14–18.) számított 10. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 30. nap.
A munkakör 2008. június 1. napjától betölthetõ.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ
kikötésével.
A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné
nyilvánításának jogát.
A pályázatot zárt borítékban, személyesen vagy postai
úton Hajdúszovát Község Önkormányzatának jegyzõje
(4212 Hajdúszovát, Hõsök tere 1.) részére kell benyújtani.

Zalaszentgrót város jegyzõje
pályázatot hirdet
Városüzemeltetési és Mûszaki osztálya
köztisztviselõi álláshelyének betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek,
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendeletben foglalt felsõfokú
végzettség.
Elõnyt jelent a pályázat elbírálása során:
– a közigazgatásban, elsõsorban önkormányzatoknál eltöltött szakmai tapasztalat,
– közigazgatási szakvizsga,
– pályázatírásban szerzett gyakorlat.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi),
– szakképesítést, végzettséget igazoló dokumentációk
másolata (az eredeti iratok bemutatását a meghallgatás
alkalmával kérjük),
– részletes szakmai önéletrajz (fényképpel ellátott),
– motivációs levél.
Ellátandó feladatok:
Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladat ellátása, pályázati eljárásban történõ közremûködés (beadása, lebonyolítása, lezárása), a mûszaki (építészeti, gépészeti) vonatkozásának elõkészítése, koordinálása stb.
Bérezés:
A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.
és a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselõket megilletõ egyéb juttatásokról szóló önkormányzati
rendelet rendelkezései szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenést követõ 30. nap.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt
Csuzy Csaba jegyzõ és Varga Ferenc osztályvezetõ nyújt a
06 (83) 562-960-as telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 15. nap.

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)
a Miniszterelnöki Hivatal nevében
pályázatot hirdet
a Miniszterelnöki Hivatal
Kormányzati Kommunikációért Felelõs
Szakállamtitkárság Szöveg-elõkészítõ osztályán
osztályvezetõi munkakör betöltésére
Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 10/A. § rendelkezéseire.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozatlan idõre szól.
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A munkavégzés helye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos
tér 2–4.
A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által
ellátandó feladatkörök:
3. számú melléklet 110. Sajtó- és tájékoztatási feladatkör.
Ellátandó feladatok:
Részt vesz a Kabineten belüli döntés-elõkészítést segítõ
háttéranyagok készítésében; támogatást nyújt a Kormány
rövid és hosszabb távú tevékenységével kapcsolatos tájékoztató munka megvalósításához, értékeli a kormányzati
kezdeményezések médiában történõ megjelenését, folyamatos kapcsolatot tart a meghatározott kormányzati szervekkel, segíti a szervek és a kabinet közötti információ
áramlását.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: sajtóés tájékoztatási tevékenységi kör.
A munkakör betöltõjének irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Szöveg-elõkészítõ osztály.
A munkakör betöltõjének irányítása alá tartozó személyek száma összesen: 2 fõ.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására, valamint a
juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény, valamint a MeH Közszolgálati és szociális
szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség, egyetem, jogász, illetve
egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség,
– angol nyelvbõl középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
– B típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés lefolytatása,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– számítógépes ismeret: Windows alapú operációs
rendszerek, Microsoft Office felhasználói szintû ismerete,
internet magas felhasználói szintû ismerete.
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:
– jó szintû vezetõi készség,
– jó szintû empátia,
– jó szintû kommunikáció,
– jó szintû együttmûködés,
– jó szintû felelõsségtudat.
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Az alkalmazás feltételeként a munkáltató felé, valamint
– a személyesen lefolytatott elsõ kompetenciavizsgálat során – a KSZK-nál eredetiben bemutatandó:
– iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást
igazoló okiratok, és 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2008. május 16. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje:
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kanapon belül a KSZK írásban értesíti a pályázókat a kiválasztási eljárás eredményérõl.
Tájékoztatjuk, hogy részletes információt a munkáltatóval kapcsolatban a www.meh.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja:
A pályázati felhívás kiírója, valamint közzétevõje a
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ (KSZK). A pályázati felhívás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázati kiírást kezdeményezõ szerv felel.

2008. április 28.
A megpályáztatott munkakörrel kapcsolatosan további
információt Vánkos Ildikó nyújt, a 06 (1) 441-4711-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– elektronikus úton, a pályázatot a KSZK által mûködtetett www.kozigallas.gov.hu honlapon elérhetõ pályázati
ûrlap kitöltésével, vagy
– postai úton, a pályázatot a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, Személyügyi Szolgáltató Igazgatóságának címezve (1133 Budapest,
Hegedûs Gyula u. 79–81. IV. emelet 401.) Amennyiben a
pályázatot postai úton küldi meg, pályázhat a www.kozigallas.gov.hu internetes oldalon kitöltött, kinyomtatott pályázati adatlappal vagy azzal azonos adattartalommal bíró dokumentummal. A pályázat postai úton történõ benyújtása
esetén kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: KSZK20.
A pályázat elbírálásának rendje a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központnál:
1. A KSZK az érvényes pályázatot benyújtók körében
kompetencia-vizsgálatot folytat le az alábbiak szerint:
– Személyes interjú (motiváció-alapú).
– Munkaalkalmassági teszt: verbális és numerikus képességmérõ tesztek, munkahelyi viselkedés kérdõív.
– Az elõzõ pontokban foglalt vizsgálatok eredményétõl
függõen a KSZK által meghatározott körben: személyes
interjú (kompetenciaalapú).
A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. május 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Miniszterelnöki Hivatal honlapja (www.meh.hu)
– 2008. április 18.
– Hivatalos Értesítõ – 2008. április 18.
A KSZK a pályázat érvénytelenségérõl és annak indokairól – a megállapítást követõ 2 munkanapon belül – tájékoztatja a pályázót. A munkáltató döntését követõ 5 mun-

Az Érdi Kistérségi Többcélú Társulás
Kistérségi Irodájának vezetõje
pályázatot hirdet
pénzügyi vezetõ álláshely betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség, szakirányú felsõfokú iskolai és mérlegképes könyvelõi végzettség,
– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások).
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– pénzügyi területen szerzett tapasztalat,
– idegen nyelv ismerete (angol, német vagy francia),
– B kategóriás vezetõi engedély.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, kiemelve a szakterületen megszerzett ismereteket és készségeket,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolatát.
A megbízások idõtartama: határozatlan idõre szóló
megbízás.
Munkavégzés helye: Érd.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény alapján.
A pályázatok benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenést (2008. április 3.) követõ
30 napon belül.
A pályázatok elbírálása: a pályázat benyújtásának határidejét követõ 30 napon belül.
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Az állások betölthetõk: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.
A pályázatok benyújtásának helye és címzettje: Érdi
Kistérségi Többcélú Társulás, Szabó Miklós irodavezetõ,
2030 Érd, Alsó u. 1–3.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: Szabó
Miklós, az Érdi Kistérségi Iroda vezetõje, mobiltelefon:
(30) 960-4703.

Az Érdi Kistérségi Többcélú Társulás
Kistérségi Irodájának vezetõje
pályázatot hirdet
közszolgálati menedzser álláshely betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú végzettség,
– idegen nyelv ismerete, legalább középfokú nyelvvizsga angol, német vagy francia nyelvbõl,
– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások).
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban vagy kistérségi területen szerzett tapasztalat,
– feladatellátás szervezésében szerzett jártasság,
– B kategóriás vezetõi engedély.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, kiemelve a szakterületen megszerzett ismereteket és készségeket,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolatát,
– a feladatellátáshoz kapcsolódó elképzeléseket.
A megbízások idõtartama: határozatlan idõre szóló
megbízás.
Munkavégzés helye: Érd.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény alapján.
A pályázatok benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenést (2008. április 3.) követõ
30 napon belül.
A pályázatok elbírálása: a pályázat benyújtásának határidejét követõ 30 napon belül.
Az állások betölthetõk: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.
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A pályázatok benyújtásának helye és címzettje: Érdi
Kistérségi Többcélú Társulás, Szabó Miklós irodavezetõ,
2030 Érd, Alsó u. 1–3.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: Szabó
Miklós, az Érdi Kistérségi Iroda vezetõje, mobiltelefon:
(30) 960-4703.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
fõépítész álláshely betöltésére
Pályázati feltételek:
– szakirányú felsõfokú végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.
Elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat.
A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.
Az ellátandó munkakör:
Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal fõépítészi feladatainak ellátása, közremûködés az önkormányzat beruházási döntéseinek elõkészítésében, részvétel a pályázatok készítésében, felújítások,
átépítések támogatásának kezdeményezése, szakmai egyeztetések szervezése, szakvélemények készítése.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben és a 41/2003. (12. 02.) közgyûlési rendeletben elõírtak alapján.
Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását követõen azonnal.
A pályázat benyújtási határideje: a pályázatnak a pályázati kiírás Belügyi Közlönyben történõ megjelenését
(2008. április 3.) követõ 30. nap déli 12 óráig történõ megérkezése.
A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.
A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
Megyei Jogú Város jegyzõjének, 6800 Hódmezõvásárhely, Kossuth tér 1.
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Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
fõmérnök álláshely betöltésére
Pályázati feltételek:
– szakirányú felsõfokú végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.
Elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat.
A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.
Az ellátandó munkakör:
Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal fõmérnöki feladatainak ellátása, az
önkormányzat hatáskörébe utalt városfejlesztési, városüzemeltetési feladatok, valamint a jegyzõ hatáskörébe
utalt építésügyi hatósági feladatokkal kapcsolatos döntés-elõkészítés meghozatalában történõ közremûködés,
részvétel a városfejlesztési koncepció és az éves tervek kidolgozásában, javaslattétel a beruházások tervezésére.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben és a 41/2003. (12. 02.) közgyûlési rendeletben elõírtak alapján.
Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását követõen azonnal.
A pályázat benyújtási határideje: a pályázatnak a pályázati kiírás Belügyi Közlönyben történõ megjelenését (2008.
április 3.) követõ 30. nap déli 12 óráig történõ megérkezése.
A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.
A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
Megyei Jogú Város jegyzõjének, 6800 Hódmezõvásárhely, Kossuth tér 1.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
3 fõ jogi elõadó álláshely betöltésére
Pályázati feltételek:
– jogász végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.
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Elõnyt jelent:
– elsõsorban hódmezõvásárhelyi lakos,
– jogi vagy közigazgatási gyakorlat.
A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.
Az ellátandó munkakör:
Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalnál általános jogi feladatok ellátása, közgyûlési
elõterjesztések készítése, jogi véleményezés végzése, jogszabályváltozások naprakész nyomon követése.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben és a 41/2003. (12. 02.) közgyûlési rendeletben elõírtak alapján.
Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását követõen azonnal.
A pályázat benyújtási határideje: a pályázatnak a pályázati kiírás Belügyi Közlönyben történõ megjelenését
(2008. április 3.) követõ 20. nap déli 12 óráig történõ megérkezése.
A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.
A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
Megyei Jogú Város jegyzõjének, 6800 Hódmezõvásárhely, Kossuth tér 1.
Bõvebb felvilágosítás kérhetõ: dr. Kis Zsuzsanna személyzeti referenstõl személyesen a Polgármesteri Hivatal
emelet 25/A szobában vagy telefonon a (62) 530-198-as
számon.

Isaszeg Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje
állást hirdet
építésügyi-hatósági ügyintézõ munkakör betöltésére
Ellátandó feladatok: kiemelt építésügyi hatósági ügyek
döntésre való elõkészítése és végrehajtása, továbbá közremûködés beruházás-elõkészítésben, pályázatkészítésben,
szükség esetén tervezéskoordinálás, községfejlesztéssel
kapcsolatos feladatok elõkészítése.
Jelentkezési feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnök)
szakképzettség, fõiskolai szintû településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség.
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Elõnyt jelent a közigazgatási gyakorlat.
A jelentkezéshez csatolni kell:
– a szakmai tevékenységet is bemutató részletes önéletrajzot,
– az iskolai végzettségre, szakképzettségre vonatkozó
okmányok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
Besorolás, bérezés és egyéb juttatások megállapítása a
köztisztviselõk jogállásáról szóló, módosított 1992. évi
XXIII. tv. alapján, valamint a helyi Közszolgálati szabályzat szerint történik.
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Az elbírálás határideje: 2008. április 25.
Eredményes pályázat esetén a határozatlan idõre szóló
kinevezés hat hónap próbaidõ kikötésével, 2008. május
13-tól tölthetõ be.
Az elbírálás eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást kap.
A pályázatot zárt borítékban, „Pénzügyi osztályvezetõi
munkakör” 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.

Jelentkezni a Polgármesteri Hivatalban (2117 Isaszeg,
Rákóczi utca 45.), Csóry Józsefné humánpolitikai referensnél lehet
2008. július 20-ig.

Kistarcsa Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
pénzügyi osztályvezetõi állás betöltésére
a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. §-a alapján.
Az állás betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– képesítési elõírás: a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet
szerint,
– közigazgatási szakvizsga,
– legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat.
A pályázathoz mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget tanúsító oklevél másolatát,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk
megismerhetik a pályázó anyagát,
– szakmai önéletrajzot.
Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. április 21.

Orfû, Abaliget, Husztót és Kovácsszénája
Községek Körjegyzõsége
pályázatot hirdet
körjegyzõi állás betöltésére
A közigazgatási szerv megnevezése, székhelye: Orfû,
Abaliget, Husztót és Kovácsszénája Községek Körjegyzõsége, 7677 Orfû, Széchenyi tér 1.
Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori, vagy okleveles közigazgatási menedzser képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés, ezek hiányában vállalása a szakvizsga egy éven belüli megszerzésének,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– magyar állampolgárság,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek,
– B kategóriás jogosítvány, saját gépjármû.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– német- és/vagy angolnyelv-tudás,
– önkormányzati szervnél szerzett gyakorlat,
– vezetõi gyakorlat,
– pályázatkészítésben való jártasság.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettség(ek)et, képzettség(ek)et bizonyító okirat(ok) (fény)másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a vezetõi elképzelésekrõl, a körjegyzõség irányításáról szóló szakmai programot.
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Illetmény és egyéb juttatások: az illetmény és a kötelezõ
juttatások a Ktv. szerint biztosítottak.
A pályázónak regisztráltatnia kell magát a Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központnál.
A pályázatot zárt borítékban Füziné Kajdy Zita polgármester címére kell benyújtani a pályázati felhívásnak a
Belügyi Közlönyben történõ megjelenését (2008. április 3.) követõen
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A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. április 3.) számított
30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõ lejártát követõ testületi ülésen.
Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvényben foglaltak szerint.

2008. április 30-ig,
„Körjegyzõi pályázat” jeligével ellátva, 7677 Orfû, Széchenyi tér 1. címre.
A pályázatot a körjegyzõséghez tartozó települések önkormányzatainak képviselõ-testületei együttes ülésen bírálják el 2008. május 31-ig.
Az állás 2008. július 2-ával tölthetõ be. A kinevezés
– 6 hónap próbaidõ kikötésével – határozatlan idõre szól.
A pályázattal kapcsolatos információ Füziné Kajdy Zita
polgármestertõl a (72) 598-115-ös és a (70) 385-1835-ös
telefonszámon kérhetõ.
A pályázatot kiíró önkormányzatok polgármesterei
fenntartják a jogot az esélyesnek ítélt pályázók elõzetes
meghallgatására, illetve arra, hogy õket az együttes testületi ülésre meghívják.

Pátroha Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
Pátroha Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
jegyzõi álláshelyének betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés,
– minimum 2 év közigazgatási szakmai gyakorlat.
A pályázathoz mellékelni kell:
– erkölcsi bizonyítványt,
– szakképesítést igazoló okirat másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot.
A pályázat benyújtásának helye: Pátroha község polgármestere, 4523 Pátroha, Kossuth út 82. Telefon: (45)
460-010.

Szajol Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot ír ki
általános igazgatási ügyintézõi álláshely betöltésére
Az álláshely betölthetõ a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.)
10. §-a alapján.
A közigazgatási szerv címe: 5081 Szajol, Rózsák tere 1.
Az álláshely betöltésének idõpontja: az állás a pályázat
elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A munkakör ellátásához kapcsolódó fõbb feladatok:
– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvényben meghatározott, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokkal kapcsolatos feladatok,
– a gyámhatóság feladatkörébe tartozó teljes körû ügyintézés.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség: jogász vagy igazgatásszervezõi vagy egyéb szociális szakirányú felsõfokú
végzettség.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– azonos munkakörben szerzett gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell:
– iskolai végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben foglaltak és Szajol Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és mûködési szabályzatában foglaltak szerint.
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Egyéb juttatások:
– étkezési hozzájárulás,
– ruházatiköltség-térítés.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl (2008. április 3.) számított
30. nap.
A munkáltató eredményes pályázat esetén a kinevezéskor 6 hónapos próbaidõt köt ki.
A pályázat beadásával kapcsolatos technikai szabályok:
A pályázatot zárt borítékban Szajol Község Önkormányzatának jegyzõjéhez kell benyújtani. Cím: 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Telefon: (56) 446-000. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat általános igazgatási ügyintézõi munkakör betöltésére”.
A pályázat elbírálására vonatkozó információk:
A pályázat elbírálása a benyújtási határidõ lejártát követõ 15 napon belül történik. Az érvényes pályázatot benyújtókat személyes meghallgatásra hívjuk be. A pályázat
eredményérõl írásban értesítést küldünk.
A pályázattal kapcsolatosan részletes információkat
nyújt: dr. Bartók László jegyzõ [tel.: (56) 599-051] vagy
Lévainé Rajki Orsolya igazgatási csoportvezetõ [tel.: (56)
446-000].
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Az állás betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében a II/2. feladatkörnél elõírt végzettség,
– államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelõi oklevél,
– 3 év közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.
A munkakör betöltésénél elõnyt jelent:
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek
(Word, Excel, internet, Complex Jogtár).
A pályázathoz mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget tanúsító oklevél másolatát,
– 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. április 3.) követõ 30. nap.
Az elbírálás határideje: a benyújtási határidõt követõ
30 napon belül.
Eredményes pályázat esetén – hat hónap próbaidõ kikötése mellett – a munkakör 2008. október 1-jétõl tölthetõ be.

Tét Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportjának
csoportvezetõi állására

A pályázatot zárt borítékban, „Pénzügyi csoportvezetõi
munkakör” megjelöléssel Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal jegyzõjének lehet benyújtani. Cím:
9100 Tét, Fõ u. 88. Telefon: (96) 461-134.

Az állás betölthetõ a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. §-a alapján.

A pályázatokat a jegyzõ, a kinevezési jogkör gyakorlója
bírálja el.
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II. FÕRÉSZ: Hivatali igazgatás
PÁLYÁZAT AUTÓBUSSZAL VÉGZETT MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS
SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRA
Szentmártonkáta Község Önkormányzata
a 2004. évi XXXIII. törvény elõírásai alapján
nyílt pályázatot hirdet
autóbusszal, közforgalmú közlekedés keretében végzett menetrend szerinti
helyi személyszállítás biztosítására
A pályázaton való részvétel feltételei
A pályázaton az a Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vehet részt, amelynek tevékenységi körébe tartozik a menetrendszerû szárazföldi személyszállítás, és rendelkezik a hatályos jogszabályokban meghatározott mûködési és egyéb engedélyekkel.
Külföldi székhelyû szolgáltató az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII.
törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint vehet részt a pályázaton.
A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati kiírás ellenértékének megfizetése és a kiírás átvétele.
A pályázati kiírás beszerzési lehetõségének feltételei
A pályázati kiírás beszerzésének határideje 2008. június 9-én 10 óra. A pályázati kiírás ára 25 000 Ft + áfa.
A kiírás ellenértékének kiegyenlítése történhet banki átutalással az ajánlatkérõ OTP Bank Nyrt. Nagykátai Fiókjánál
vezetett 11742063-15392622 számú számlájára, vagy készpénzbefizetéssel a Polgármesteri Hivatalban (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/C).
A kiírás az ellenérték igazolt megfizetését követõen nyomtatott formában átvehetõ a Polgármesteri Hivatalban, elõre
egyeztetett idõpontban, munkanapokon hétfõtõl csütörtökig 9 és 15 óra között, pénteken 9 és 11 óra között, az ajánlattételi határidõ napján 9 és 10 óra között.
Az ajánlattétel határideje
Ajánlattételi határidõ:

2008. június 9-én 10 óra.

Az elbírálás módja és szempontjai
A pályázatok elbírálásának szempontjai:
a) 2008. év II. félévére igényelt önkormányzati költség-hozzájárulás (súlyszám: 6),
b) az önkormányzati hozzájárulás fizetési ütemezésére tett ajánlat (súlyszám: 3),
c) a szolgáltatás nyújtásához igénybe vett autóbuszok átlagéletkora (súlyszám: 3).
Az elbírálás módja az a) pont esetén a lineáris arányosítás módszere, a b) és c) pont esetén meghatározott értékekhez
rendelt pontszámok. További részletek a pályázati kiírásban.
Az eredményhirdetés és a szerzõdéskötés idõpontja
Az eredményhirdetés ideje: 2008. június 19-én 17 óra.
A szerzõdéskötés tervezett ideje: 2008. június 26-án 10 óra.
A szolgáltatás megkezdésének határnapja és a szerzõdés idõtartama
A szolgáltatás megkezdésének ideje: 2008. július 1.
A szerzõdés idõtartama 2008. július 1-jétõl 2011. december 31-ig.
További információ:
Fodor Zoltán polgármester, Szentmártonkáta Község Önkormányzata, 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/C. Telefon és fax: 06 (29) 462-101.
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AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI
Összefoglaló
Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének
2007. évi átfogó ellenõrzésérõl (0757)
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 Önkormányzatnál a 2004–2007 közötti idõszakban a költségvetés egyensúlya nem volt biztosított, mivel a tervezett költségvetési bevételek nem nyújtottak fedezetet a tervezett költségvetési kiadásokra. A tervezett eredeti költségvetési bevételi és kiadási elõirányzatokat túlteljesítették, amelyet a bevételeknél az elõzõ évi pénzmaradvány nem tervezett
igénybevétele, az intézményi mûködési bevételek, a kapott támogatások, és a 2004–2005. években a helyiadó-bevételek
alultervezése, a 2006. évben pedig az elõzõ évben vásárolt értékpapír nem tervezett értékesítése tett lehetõvé. A teljesített költségvetési bevételek a 2004–2005. években fedezték, a 2006. évben azonban már nem a teljesített költségvetési
kiadásokat. A 2004. évben tervezett mûködési és felhalmozási célú hitel felvételére az iparûzési adónál és az illetékbevételeknél elért többletbevételek miatt nem került sor, azonban az Önkormányzat a 2005. évben 15 éves futamidõre
5,5 milliárd Ft, a 2006. évben hatéves futamidõre 1,6 milliárd Ft hitelkeret-szerzõdést kötött a törlesztés hét, illetve másfél évvel késõbbi kezdési kötelezettségével, mely keretekbõl 2007. I. félév végéig 3,9 milliárd Ft hitelt vett fel a nagyberuházások folytatásához.
Az európai uniós forrásokkal összefüggõ fejlesztési feladatok a gazdasági programokban, fejlesztési tervben foglaltakkal összhangban voltak. Az Önkormányzat azonban a belsõ szabályozottság és szervezettség terén összességében
nem készült fel eredményesen az európai uniós források igénybevételére és felhasználására, mivel nem szabályozták a
pályázatokkal kapcsolatos önkormányzati szintû feladatokat és azok végrehajtásának ellenõrzési rendjét. Az Önkormányzat a gazdálkodási, támogatási adatokkal kapcsolatos közzétételi kötelezettségének eleget tett.
A költségvetés-tervezési és a zárszámadás-készítési folyamatoknál a szabályozás alacsony kockázatot jelentett a feladatok szabályszerû végrehajtásában, valamint a kialakított kontrollok mûködésének megbízhatósága összességében kiváló volt, mivel a belsõ szabályozások elõírásainak megfelelõen elvégezték a költségvetési és zárszámadási javaslat
összeállításával kapcsolatos feladatokat. A pénzügyi-számviteli feladatok szabályszerû végrehajtásában a gazdálkodási,
a pénzügyi-számviteli és a folyamatba épített ellenõrzési feladatok szabályozottságának hiányosságai közepes kockázatot jelentettek, mivel az utalványozásra felhatalmazott, valamint a szakmai teljesítés igazolására kijelölt személyek az
elõírások ellenére további felhatalmazást adtak, illetve más személyeket is kijelöltek. A Polgármesteri hivatalnál a gazdasági eseményekkel kapcsolatos kifizetések során a kontrollok mûködése nem adott megfelelõ biztosítékot a gazdálkodási feladatok megfelelõ, szabályszerû ellátására. Az operatív gazdálkodás során a szakmai teljesítés igazolását nem a
jegyzõ által kijelölt személyek végezték el. Az utalvány-ellenjegyzés jogszabályban meghatározott feladatait nem látták
el azoknál a gazdasági eseményeknél, amelyeknél a szakmai teljesítés igazolását nem a jegyzõ által kijelölt személy végezte, valamint a megrendelés nem tartalmazta a kötelezettségvállalás összegét.
A belsõ ellenõrzés szervezeti és szabályozási kerete az ellenõrzés szabályszerû végrehajtásában összességében alacsony kockázatot jelentett, mivel annak szervezeti kereteit kialakították, mûködésének szabályait meghatározták. A belsõ ellenõrzés mûködésének megbízhatósága összességében kiváló volt, mivel annak mûködése a hibák feltárásával, valamint a szükséges intézkedések kezdeményezésével és a javaslatok megvalósításának ellenõrzésével megfelelt az elõírásoknak. Az Önkormányzat gazdálkodásának 2004. évi átfogó ellenõrzése, valamint a zárszámadásokhoz kapcsolódó
ellenõrzések során tett megállapítások, javaslatok hasznosítására készített intézkedési tervben meghatározták az elvégzendõ feladatokat, a javaslatok háromnegyedét hasznosították. Az ellenõrzések javaslatai eredményeként javult a
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költségvetés-készítés rendje, a gazdálkodási és a pénzügyi-számviteli feladatok ellátásának szabályozottsága, a kialakított belsõ kontrollok mûködése.
A helyszíni ellenõrzés megállapításai mellett a jogszabályi elõírások betartása, valamint a munka színvonalának javítása érdekében javaslatokat fogalmaztunk meg a polgármester és a jegyzõ részére. Javasoltuk, hogy a polgármester tájékoztassa a Közgyûlést az ellenõrzés megállapításairól, segítse elõ a javaslatok megvalósítását, készíttessen intézkedési
tervet azok végrehajtása érdekében.
Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.

Összefoglaló
Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének
2007. évi átfogó ellenõrzésérõl (0758)
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 Önkormányzatnál a 2004–2006. években a költségvetés egyensúlyának biztosítására felhalmozási célú hitelfelvételt terveztek. A költségvetési rendeletek végrehajtása során azonban költségvetési hiány nem alakult ki, a költségvetési
bevételek mindhárom évben fedezetet nyújtottak a költségvetési kiadásokra. Az Önkormányzat – a realizált költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások egyensúlya mellett – mindhárom évben fejlesztési célú, kedvezményes
kamatozású hitelt vett fel, így a felhalmozási célú hitelek állománya a 2004. évi 993 millió Ft-ról a 2007. évre megkétszerezõdött. Az Önkormányzatnál az eredeti elõirányzatokat túlteljesítették, amelyhez hozzájárult a felhalmozási célú költségvetési bevételek (ingatlanértékesítések) terven felüli teljesítése, az intézményi mûködési bevételek alultervezése, valamint az elõzõ évi pénzmaradvány igénybevételének zárszámadást követõ tervezése.
Az Önkormányzat az európai uniós források igénybevételére, felhasználására a belsõ szabályozottság terén nem készült fel eredményesen. A támogatott fejlesztések lebonyolítási feladatainak rendjét, a felelõsség személyre szóló meghatározását, valamint az ellenõrzési feladatok megosztását a polgármesteri hivatalnál, illetve a feladatokkal megbízott
külsõ szervezetek részére nem szabályozták. Az e-közigazgatási feladatokat ellátó informatikai rendszert kialakították
és mûködtették. A közérdekû és a gazdálkodási adatok közzétételi kötelezettségének hiányosan tettek eleget.
A polgármesteri hivatalban a költségvetés-tervezési és a zárszámadás-készítési folyamatok szabályozottsága alacsony
kockázatot jelentett a feladatok megfelelõ és szabályszerû végrehajtásában, az elõírásoknak megfelelõen kialakított belsõ kontrollok mûködésének megbízhatósága összességében kiváló volt. A gazdálkodási, a pénzügyi-számviteli és a folyamatba épített ellenõrzési feladatok, valamint az informatikai rendszer szabályozottságának hiányosságai közepes
kockázatot jelentettek a gazdálkodási, illetve az informatikai feladatok végrehajtásában, a kontrollok mûködésének
megbízhatósága összességében kiváló volt.
A belsõ ellenõrzés szervezeti kereteinek kialakítása és szabályozása összességében alacsony kockázatot jelentett az
ellenõrzési feladatok végrehajtásában, a belsõ ellenõrzés mûködésének megbízhatósága jó volt. A jegyzõ a jogszabályi
elõírásoknak megfelelõen beszámolt a folyamatba épített elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés, valamint a belsõ ellenõrzés mûködésérõl. A Képviselõ-testület áttekintette az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek ellenõrzési
tapasztalatairól készített éves összefoglaló ellenõrzési jelentést.
Az ÁSZ az Önkormányzat gazdálkodását átfogó jelleggel a 2004. évben, a zárszámadáshoz kapcsolódóan a normatív
állami hozzájárulások igénylését és elszámolását a 2005. évben ellenõrizte. Javaslataink hasznosítására intézkedési tervet készítettek, amelynek végrehajtása során három javaslat nem, 61 javaslat részben, vagy teljesen hasznosult, ennek
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eredményeként javult a költségvetés készítésének rendje, a gazdálkodási és a pénzügyi-számviteli feladatok ellátásának
szabályozottsága, a belsõ kontrollrendszer mûködésének megbízhatósága, a céljelleggel nyújtott támogatások szabályszerûsége, valamint a belsõ ellenõrzés mûködése.
A helyszíni ellenõrzés megállapításainak hasznosítása mellett a jogszabályi elõírások betartása, valamint a munka
színvonalának javítása érdekében javaslatokat fogalmaztunk meg a polgármester és a jegyzõ részére. A jelentés megállapításainak egyeztetése során a polgármester arról adott tájékoztatást, hogy az idõközben megtett intézkedésekkel a javaslatok egy részét megvalósították. Javasoltuk, hogy a polgármester tájékoztassa a Képviselõ-testületet az ellenõrzés
megállapításairól, segítse elõ a javaslatok megvalósítását, készíttessen intézkedési tervet azok végrehajtása érdekében.
Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közleményei

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye hatósági alkalmassági bizonyítvánnyal
rendelkezõ gazdálkodó szervezetekrõl
I. A 3/1998. (I. 12.) IKIM rendelet alapján kiállított, érvényes hatósági alkalmassági bizonyítványok jegyzéke
Az egyes hegesztett szerkezetek gyártását végzõ gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról szóló 3/1998.
(I. 12.) IKIM rendelet elõírásai alapján a mûszaki-biztonsági felügyeletet ellátó szervezet hatáskörébe tartozó berendezések hegesztésére jogosító, 2008. január 1-jén érvényes hatósági bizonyítvánnyal rendelkezõ gazdálkodó szervezetek
jegyzéke a következõ.
A jegyzék közzététele a rendelet 4. §-ának elõírása alapján került sor.
Gazdálkodó szervezet neve

2 T Tervezõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
ACÉLÍV-BÉTA Kft.
ACTIVE Szolgáltató Bt.
AGROGÉP Gépgyártó Kft.
ALSTOM Power Hungária Rt.
Általános Szerelõipari Kft.
ALTERRA Építõipari Kft.
AMBA Gyár és Gépszerelõ Vállalkozási Kft.
AQUA-NÍVÓ Víz- és Hõtechnikai Kft.
Argon-Csõszer Kft.
ATEV Rt.
BAINIT Kft.
Bakonyi Erõmû Rt. Erõmûvi Igazgatóság
BAV Kft.
BC-Ongromechanika Vegyipari Gépgyártó és Kivitelezõ Kft.
Berépszer Kft.
BÉTA-THERM Kft.
Biopetrol Környezettechnikai Kft.
BIS Hungary Kft.
C+C Mûszaki Fejlesztõ Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
CHEMORIENS Kft.
CH-PLUSSZ 2000 Kft.
CIKO Környezetvédelmi és Szolg. Bt.
CM Szolgáltató Kft.
COOL-TECHNIQUE Kft.
COOPTECH Kft.

Címe

2700 Cegléd, Külsõ-Kátai út 96.
3544 Miskolc, Kerpely A. u. 3510 Miskolc, Pf. 648
4551 Nyíregyháza-Oros, Diák u. 18.
4461 Nyírtelek, Petõfi S. u. 3.
1138 Budapest, Váci út 152–156.
5380 Tiszaújváros, Lévay u. 24.
1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30.
8200 Veszprém, Tímár u. 3/B.
9700 Szombathely, Olimpia u. 13.
2400 Dunaújváros, Szabadság u. 1. Ipari telep: HUNGRANA Kft.
területén, 2432 Szabadegyháza
1097 Budapest, Illatos út 23.
1182 Budapest, Tarkõ u. 34/B
8401 Ajka, Gyártelep
2800 Tatabánya, Eötvös u. 11.
3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.
3516 Miskolc, Simándi P. u. 4.
7562 Segesd, Kossuth L. u. 90.
6726 Szeged, Thököly út 85.
2442 Százhalombatta, Csenterics u. 2.
3023 Petõfibánya, Hatvani út 1.
1238 Budapest, Grassalkovich út 10.
6750 Algyõ, Külterület hrsz.: 01761/6.
6600 Tiszaalpár, Ady E. u. 58.
8500 Pápa, Juhar u. 2.
1104 Budapest, Kada u. 114/B
2330 Dunaharaszti, Soroksári út 9.
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Cseh és Társai Mûszaki és Kereskedelmi Kft.
CSÕ-2000 Kft.
CSÕFÉM-SZER Kft.
CSÕSZER Berendezéseket Szerelõ Kft.
Csuzi Antal e.v.
D.C. Gépészeti Szerelõ és Karbantartó Kft.
DESIGNER TEAM Mérnökiroda és Szolgáltató Kft.
D-GESZTORBAU Ipari és Kereskedelmi Kft.
DH Szerviz Kft.
DIMER Termelõ Szolgáltató és Kereskedõ Kft.
DKG-EAST Rt.
DOBSTADT Kft.
DONAUWERK Kft.
DUNAFERR ENERGIASZOLGÁLTATÓ Kft.
DUNAFERR Energiaszolgáltató Kft. Miskolci Fióktelep
DUNAFERR Fejlesztõ és Karbantartó Kft.
Dunamenti Erõmû Zrt.
Duna-Mount 2003 Ipari és Szolgáltató Kft.
E.ON EÜT Erõmûüzemeltetõ és Szolgáltató Kft.
EDILMAT Kft.
EGERFÉM Ipari és Kereskedelmi Kft.
ÉL - TEAM Kft.
ÉLBER Kft.
ELPO Mérnnöki és Szolgáltató Kft.
ENERGIA Kazánjavító Kft.
ENERGOCOOP Kft.
ENERGOPROMPT Kft.
ENERGOSZERVIZ Kft.
ENGVIN Ipari, Ker. és Szolg. Kft.
ENSZER Kft.
Erdõs és Társa Kft.
Erõmû-Variant Ipari Szolgáltató Kft.
EU ARK Mérnökség Kft.
EURO-NORP HARCON Szerelõipari és Kereskedelmi Zrt.
EXPLANT Gáz- és Olajipari Karbantartó és Szolg. Kft.
EXTRAKARB Kft.
FADDIKORR Kft.
Fém- és Mûanyag-feldolgozó Kft.
FÉMÉP Borsodi Fémszerkezet Építõ Gyártó, Építõ és Szolgáltató Kft.
FÉMSZER ’97 Kft.
FERROLEX Építõ Szerelõ, Kereskedõ és Szolgáltató Kft.
Fiorentini Hungary Kft.
Fodor Gáz Kft.
FORCE Kft.
Gál és Társai Kft.

GANZ ACÉL Zrt.
Ganz Danubius Hungarosteel Kft.
GÁZKAR Kft.
GEOPROTECT Kft.
GÉPKAR Kft.
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4200 Hajdúszoboszló, Ady E. u. 87.
5000 Szolnok, Ady E. út 6–8.
4033 Debrecen, Kisfaludy u. 27.
1103 Budapest, Gergely u. 81.
6237 Kecel, Tavasz u. 5.
7030 Paks, Kölesdi u. 46.
3916 Bodrogkeresztúr, Óvásártér út 12.
3574 Bõcs, József Attila u. 16.
4028 Debrecen, Tüzér u. 4.
2890 Tata, Szõgyéni út 1/A
8800 Nagykanizsa, Vár u. 9.
7044 Nagydorog, Bartók B. u. 7.
1097 Budapest, Illatos út 19–23.
2400 Dunaújváros, Vasmû tér 1–3.
3540 Miskolc, Vasgyári u. 43.
2400 Dunaújváros, Vasmû tér 1–3.
2440 Százhalombatta, Erõmû u. 2.
2428 Kisapostag, Meggyvágó u. 16.
4030 Debrecen, Mikepércsi út 1.
8330 Sümeg, Mihályfai u. 29.
3394 Egerszalók Hrsz.: 081/4 3301, Eger Pf. 590
2220 Vecsés, Budai N. Antal u. 74.
6090 Kunszentmiklós, Rákóczi u. 62.
1039 Budapest, Ady Endre u. 12.
6723 Szeged, Hajós u. 8.
4400 Nyíregyháza, Tompa M. u. 12.
1111 Budapest, Sztoczek u. 19.
4031 Debrecen, Határ út 28/A
6791 Szeged, Kamilla u. 64.
1038 Budapest, Gyöngyvirág u. 60.
4440 Tiszavasvári, Kelep Ilona út 2.
2510 Dorog, Esztergomi út 17.
3561 Felsõzsolca, Petõfi út 20.
1149 Budapest, Angol u. 30.
6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 232.
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 6.
6413 Kunfehértó, IV. körzet 27.
4152 Püspökladány, Kolozsvári u. 2.
3704 Berente, Ipar utca 2.
4033 Debrecen, Szitás u. 8.
2400 Dunaújváros, Bocskai út 6.
1103 Budapest, Gergely u. 83.
4400 Nyíregyháza, Ady E. u. 14.
1107 Budapest, Basa u. 20.
3586 Sajóörös, Kossuth út 58/A Telephelyek:
3580 Tiszaújváros, Ipari Park, Huszár Andor út
3580 Tiszaújváros, MOL Nyrt. TIFO
1089 Budapest, Golgota u. 6.
1036 Budapest, Viador u. 7.
1022 Budapest, Lorántffy Zs. u. 2.
1116 Budapest, Temesvár u. 20.
7030 Paks, Vasút u. 2.
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Gazdálkodó szervezet neve

GÉP-MONT Kft.
GlobálTech Kereskedelmi, Szolgáltató és Koordinációs Kft.
GRÁDUS Tüzeléstechnikai és Épületgépészeti Kft.
GYORSSZER PLUSZ Kft.
GYVG KANIZSA TECHNOLÓGIAI GÉP- és CSÕSZERELÕ Kft.
HAJDÚFLEX Kereskedelmi Szolgáltató és Mérnöki Kft.
HAMARSZER Bt.
HINKE Kft.
HÕTECHNIKA-ÉSZAK Építõ és Kereskedelmi Kft.
HT Speciál 2000 Kft.
Hundeola Stahl Kft.
HUNGISZER Kft.
HÛT-SZER Hûtés és Technológiai Csõszerelõ Kft.
I.M.H. Kft.
IGN MONTIVO Vállalkozási, Szerelési és Karbantartási Kft.
IMO Hungária MS Kft.
INTEGA Hungária Kft.
INTERN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
INTERSZER Kft.
IPC –SVG Kft.
Juhász 2002 Kft.
JUSZTIN és FIA Kazánngyártó és Kereskedelmi Kft.
Kalor-Center Kft.
KALORSZER Kft.
Kazánjavító 83 Kft.
KAZÁN-JAVSZER Kft.
KAZÉP Kazánjavító és Szerelõ Kft.
KAZÉP Lángtechnika Kft.
Keviépszer Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
KIM – TECH Kft.
KIPSZER Energia Technológiai Zrt.
KIS” Szerelõ és Kereskedõ Kft.
KÓPIS és TÁRSA Kft.
KOREL Kft.
Korrekt Bau ’97 Kft.
KORRTECH Épületgépészeti Kivit., Szolg. és Ker. Kft.
Kovács & Török Kft.
KÖGÁZ Kanizsa Épszer Kft.
KÖZMÛ – TESZT Kft.
KRAFTSZER Kft.
KRISTÓ Csõszerelõ Kft.
KVV Kõolajvezetéképítõ ZRT.
LINDE GÁZ Magyarország Rt.
Lukács Kft.
MAGNET Tartálygyártó Kft.
MAGYAR CUKOR Zrt.
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Címe

2440 Százhalombatta, Olajmunkás út 1.
3580 Tiszaújváros, Ipartelep 21. 12/1. hrsz.
2837 Vértesszõlõs, Sport u. 2.
7200, Dombóvár, Molnár Gy. u. 23.
8800 Nagykanizsa, Csengery u. 113.
4026 Debrecen, Jókai u. 2
7636 Pécs, Gadó u. 12.
7090 Tamási, Szabadság u. 91.
3793 Sajóecseg, Hrsz.: 08/10.
1194 Budapest, Iparos u. 7.
2840 Oroszlány, Majki u. 6.
6750 Algyõ, Berek u. 31.
3534 Miskolc, Móricz Zsigmond út 4.
2400 Dunaújváros, Kossuth L. u. 16.
7030 Paks, Nyárfa u. 2.
3530 Miskolc, Hunyadi u. 5.
1165 Budapest, Margit u. 114.
3527 Miskolc, Vásárhelyi Pál u. 6.
2360 Gyál, Határ út 17.
3100 Salgótarján, Rákóczi u. 41.
2400 Dunaújváros, Dózsa György út 9.
5900 Orosháza, Bem József u. 6.
1106 Budapest, Maglódi út 6.
2085 Pilisvörösvár, Hunyadi u. 65.
6000 Kecskemét, Március 15. u. 53.
1105 Budapest, Nyitra u. 20.
5900 Orosháza, Vásárhelyi út 55–57.
5900 Orosháza, Dózsa György u. 35.
4034 Debrecen, Vágóhíd u. 18.
4095 Folyás, Felszabadulás u. 11/A
1106 Budapest, Jászberényi út 24–36.
3792 Sajóbábony, Gyártelep
7030 Paks, Vasút u. 10.
2030 Érd, Budafoki u. 10.
5750 Algyõ, Sport u. 10.
4024 Debrecen, Rákóczi u. 37.
1142 Budapest, Sárrét park 7/B
8800 Nagykanizsa, Tárház u. 6.
1148 Budapest, Kaffka Margit u. 28.
1139 Budapest, Lomb u. 23–27.
2451 Ercsi, Móricz Zsigmond u. 19.
8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 207.
9653 Répcelak, Carl von Linde u. 1.
4060 Balmazújváros, Arany J. u. 23.
7342 Mágocs, Kültelek 22.
1112 Budapest, Budaörsi út 161.
Telephely: 9443 Petõháza, Kinizsi u. 6.
MAL Magyar Alumínium Termelõ és Kereskedelmi Rt. Timföld 8401 Ajka, Gyártelep, hrsz.: 598.
Ágazat Bauxitbányászati Ágazat
MAL Magyar Alumínium Termelõ és Kereskedelmi Rt. Timföld 8401 Ajka, Gyártelep, hrsz.: 598.
Ágazat
MATERIÁL Vegyipari Szövetkezet
1239 Budapest, Ócsai út 10.
Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft.
4700 Mátészalka, Jármi út 55.
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Mátra Cukor Zrt. szolnoki telephely
MÁTRAI Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft.
MÁV Vagon Kft.
MECHAPLAN 97 Gépészeti tervezõ, szolgáltató Kft.
MÉDIA STAR Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
MEDICOMP Kft.
MEGAKALOR Kazángyártó és szolgáltató Kft.
MÉLYÉPSZER Kft.
METAL WORKER Építõipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
METALCOR ’97 Kft.
Miskolci Hõszolgáltató Kft.
Mistral Maten East Kft.
MISTRAL-MATEN WEST Kft.
MULTI Kft.
Muntyán és Társai Bt.
NEUTRON Kft.
New Konstruktív Kft.
NITROGÉNMÛVEK Rt.
NOVA-ALPIN Építõipari és Szolgáltató Kft.
OILTECH Kft.
Olajipari Karb. Fejl. És Tervezõ Kft.
OROSTHERM Mérnökszolgálati és Szerelõipari Kft.
PAGÉP Kft.
Pannon Petroleum Szénhidrogénipari Szolgáltató Kft.
PANNONPOWER RT.
PARÁZS Szolgáltató Kft.
PENTSTAR Service Kft.
Pereces Oil szerviz Kft.
PÉTÁV Pécsi Távfûtõ Kft.
PETROL Kft.
PETROL PLUS Kft.
PETROLSZOLG Kft.
PETROLTEAM Olajipari Szolgáltató és Szállítmányozási Kft.
Pintér Mûvek
PIROGOLD Kft.
Privát Techno-Szer Kft.
PROMPT ’94 Kft.
PROPÁN ’93 Kft.
QUICK 2000 Kft.
R & M TS DUNA Kft.
R&M TS KeMont Kft.
RÁBTHERM Fûtés-, Klíma-, Tüzeléstechnikai Szerviz
és Szolgáltató Kft.
RAJNA-BAU Kft.
Rátherm Épületgépészeti és Szolgáltató Kft.
Ratio Homini Kft.
REINER és KANTI Kkt.
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár RT. Fióktelepe Dorog
ROHÉ Hungária Kft.
ROZMARING – SZALÓ Kft.
SADE-Magyarország Mélyépítõ Kft.
SÁNDOR és TÁRSA Kereskedelmi, Szolgáltató és Kivitelezõ Kft.
SÉDEX Szerelõ és Szolgáltató Kft.

2008/16. szám
Címe

5000 Szolnok, Gyökér u. 10.
3272 VISONTA, Erõmû út 11.
8000 Székesfehérvár, Takarodó út 1.
8105 Pétfürdõ, Cseri u. 21.
3780 Ládbesenyõ, Rákóczi út 53.
1173 Budapest, Vanília u. 42.
1151 Budapest, Csomád út 52.
1112 Budapest, Törökbálinti út 20.
2426 Baracs, Liget sor 32/A
4042 Debrecen, Pallagi út 13.
3534 Miskolc, Gagarin u. 52.
4405 Nyíregyháza, Zsálya u. 12.
2900 Komárom, Tamási Áron u. 19.
1037 Budapest, Laborc u. 2/A
5600 Békéscsaba, Sirály köz 7.
7030 Paks, Szabó Erzsébet u. 16.
8900 Zalaegerszeg, Hock J. u. 60.
8105 Pétfürdõ, Hõsök tere 14.
3762 Szögliget, Szabadság tér 7.
8878 Lovászi, Pf. 8
6750 Algyõ, Ipartelep
5900 Orosháza, Bajnok u. 3.
7100 Szekszárd, Augusz I. u. 9–11.
8981 Gellénháza, Kossuth u. 2–4.
7630 Pécs. Edison u. 1. 7612 Pf. 19
2330 Dunaharaszti, Deák F. u. 30.
2440 Százhalombatta, Tóth L. u. 1.
3530 Miskolc, Bihari út 3.
7623 Pécs, Tüzér u. 18–20.
1047 Budapest, Fóti út 43.
4511 Nyírbogdány, Gyártelep u. 1.
2440 Százhalombatta, Olajmunkás út 2.
5525 Füzesgyarmat, Ipartelep 0416/34. hrsz.
6237 Kecel, II. Rákóczi F. út
2162 Õrbottyán, Arany J. u. 320/2.
3599 Sajószöged, Kodály út 1.
3263 Domoszló, Ságvári út 44.
4200 Hajdúszoboszló, Szováti u. 4.
4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 61/1.
1106 Budapest, Akna u. 2–4.
3580 Tiszaújváros, Vegyészek útja 8.
9024 Gyõr, Pápai u. 21.
3531 Miskolc, Kiss Ernõ út 23.
9023 Gyõr, Fehérvári u. 22.
1151 Budapest, Alag u. 9.
9700 Szombathely, Komlósi F. u. 51.
2510 Dorog, Esztergomi út 27.
1158 Budapest, Késmárk u. 9.
2533 Miskolc, Lorántffy Zs. u. 30.
1117 Budapest, Budafoki út 72–74.
5900 Orosháza, Vásárhelyi út 76.
8400 Ajka, Kossuth u. 17.
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SIEMENS Erõmûtechnika Kft.
SILVO Zrt.
ST Kazán-Technika Kft.
STAHL Acélszerkezet Gyártó és Szerelõ Kft.
STEEL XXI. Kft.
STEELCORP Kft.
STORATHERM Kft.
Strang Szerelõipari Rt.
Stumpf és Társai Ipari és Kereskedelmi Kft.
SÜD-ALI Alumínium Szerkezetek Kft.
SVG-2000 Vegyipari Gépgyár Kft.
SZAKSZER 88 Szak- és Szerelõipari Kft.
Székesfehérvári Fûtõerõmû Kft.
SZERSZIG Ker. és Szolg. Kft.
SZETT Kft.
TAG Tartály- és Acélszerkezet Gyártó Kft.
TANK-SERVICE Kft.
TANK-SZER Kft.
Tatabánya Erõmû Kft.
TECHNOIR Kft.
TECHNOKOORD Koordinációs és Szolgáltató Kft.
TECHNO-PRODUKT Kft.
TECHNO-SZER 2000 Technológiai Gépészeti Csõszerelõ Kft.
TECHNOSZER Kft.
TECHNOSZER Kkt.
TECHSZERVIZ Kft.
TECTUM Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft.
TEMPÓ Kúttechnika Kft.
Termofarm Propán/Bugángáz Szolg. Ker. Kft.
TERMOSZERVIZ Kft.
TERRA-21 Kft.
Thermoszerviz Kft.
THERMO-VARIANT Kft.
TIGÉP Tiszakécskei Gépgyár Kft.
TISZAGÉPSZER Gyárszerelõ, Építõ és Szolgáltató Kft.
Tiszaláng Kkt.
TMK-AUTOMATIKA Kft.
TÓTH ACÉL Csõvezeték Építõ Kft.
Transelektro Ganz-Röck Zrt.
TRIÁSZ-95 Szolg. és Kereskedelmi Kft.
Turbo Team Kft.
UNICENTRÁL ÜZEMSZERVIZ Kft.
Uniferro Kazán és Gépgyártó Kft.
UNIMONTEX Technológiai Berendezéseket Gyártó
és Szerelõ Kft.
UNIWATT Energetikai és Környezetvédelmi Berendezések
Gyára Kft.
Üzemanyagkút Bt.
VARGA ’97. Épületgépészeti Kivit. és Szolg. Kft.
VÁRSZER ’94 Kft.
VASÉP Vasipari Kft.
Vasipari és Tartálygyártó Kft.
VASITHERM Kft.

2197
Címe

1158 Budapest, Késmárk u. 24–28.
1037 Budapest, Õzsuta u. 129.
1108 Budapest, Harmat u. 174.
3791 Sajókeresztúr, Ipartelep
3036 Gyöngyöstarján, István út 29.
4029 Debrecen, Csapó u. 42.
7634 Pécs, Magyarürögi út 33/1.
5600 Békéscsaba, Õszi u. 1.
8400 Ajka, Fenyõ u. Hrsz: 2233.
6800 Hódmezõvásárhely, Makói út
3100 Salgótarján, Rákóczi u. 141.
2400 Dunaújváros, Béke tér 3.
8000 Székesfehérvár, Királysor 1/B
2440 Százhalombatta, MOL Rt. 1. telep 32.
2000 Szentendre, Kálvária tér 5.
8660 Tab, Csabapuszta
4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Szabó Lõrinc u. 47.
7400 Kaposvár, Jutai u. 37.
2800 Tatabánya, Vájár köz 2.
1161 Budapest, Nefelejcs u. 3.
4097 Tiszagyulaháza, Zrínyi u. 5/A
2510 Dorog, Esztergomi út. 14.
5530 Vésztõ, Békési út 61.
8981 Gellénháza, Olajbányász krt. 9/1.
2120 Dunakeszi, Barátság útja 41.
4029 Debrecen, Csapó u. 42.
1118 Budapest, Torbágy u. 13.
4400 Nyíregyháza, Északi krt. 13.
6065 Lakitelek, Ugi út 38.
8800 Nagykanizsa, Csengery u. 113/B.
2016 Leányfalu, Móricz Zs. út 34.
6720 Szeged, Brüsszeli krt. 8.
8449 Magyarpolány, Ady E. u. 12.
6060 Tiszakécske, Dózsa telep 69.
3580 Tiszaújváros, Tisza u. 2/A, 3272 Visonta, Erõmû út 11.
6060 Tiszakécske, Tiszabög 116.
3581 Tiszaújváros, Ipartelep Pf. 164
1211 Budapest, Duna lejáró u. 10.
6100 Kiskunfélegyháza, Csanyi út 2.
4400 Nyíregyháza, Pazonyi tér 11.
4934 Beregdaróc, Pf. 6
9027 Gyõr, Puskás Tivadar u. 8.
8790 Zalaszentgrót, Május 1. u. 17.
8401 Ajka, II. sz. Timföldgyár
7200 Dombóvár, Munkás tér 1. Pf. 10
8500 Pápa, Hódoska u. 13.
4031 Debrecen, Bartók Béla út 39.
8100 Várpalota, Kossuth út 66.
4440 Tiszavasvári, Nánási út 2.
4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.
9700 Szombathely, Vízöntõ u. 7.
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VEGYÉPSZER Rt.
Vegyesipari Vállalkozó Mûhely Kft.

Vegyipari Gépgyártó és Szolgáltató Kft.
Villkesz Villamosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
VILLKESZ Villamosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
VÍZBER’82 Energetikai Szolgáltató Bt.
V-METÁLBAU Kft.
VOLUMIX Kft.
VULKÁN Kft.
W.N.M. Kontur Bt.
WEINBERG ’93 Építõ Kft.
WF Építõipari és szolgáltató Kft.
ZÖLDÁG Kft.
ZVG Kft.

Címe

1151 Budapest, Mogyoród útja 42.
telephely: 5000 Szolnok, Rétpart út 21.
székhely:
5000 Szolnok, Barack u. 5/A, 5000 Szolnok, Tószegi út 51.
3792 Sajóbábony, Gyártelep
7032 Paks 2. Pf. 17
1138 Budapest XIII., Révész u. 18.
8000 Székesfehérvár, Radványi u. 11.
3525 Miskolc, Dr. Antall József tér 2.
7636 Pécs, Illyés Gy. u. 16.
2022 Tahi, Szõlõ u. 2.
1173 Budapest, Újlak u. 27.
3950 Sárospatak, Malomkõgyár u. 7.
2900 Komárom, Honfoglalás u. 16.
1093 Budapest, Mátyás u. 13.
3700 Kazincbarcika, Vadvirág út 24.

2007. július 1. és 2008. január 1. között hatósági alkalmassági bizonyítvány visszavonás nem volt.

II. A 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet alapján kiállított, érvényes hatósági alkalmassági bizonyítványok jegyzéke
Az éghetõ (veszélyes) folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló, többször módosított 11/1994. (III. 25.) IKM
rendelet elõírásai szerint, 2008. január 1-jén érvényes hatósági bizonyítvánnyal rendelkezõ gazdálkodó szervezetek
jegyzéke a következõ.
A jegyzék közzététele a rendelet 6. § (4) bekezdésének elõírása alapján került sor.
Gazdálkodó szervezet neve

Címe/telephely(ek) címe

2 T Tervezõ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2700 Cegléd, Külsõ-Kátai út 96.

A – 10 Rt.

6720 Szeged, Kelemen u. 3.

ACTIVE Szolgáltató Bt.

4551 Nyíregyháza-Oros, Diák u. 18.

ÁCSK Általános Csõszerelõ Kft.

1106 Budapest, Keresztúri út 30–38.
Székhely: 2100 Gödöllõ, Palota-kert 11.

ADDITÍV Bt.

1021 Budapest, Völgy utca 32/B

ÁEF Anyagvizsgáló Laboratórium Kft.

1112 Budapest, Budaörsi út 45.

AK-S Kft.

1158 Budapest, Késmárk utca 8–10.

AMBA Gyár és Gépszerelõ Vállalkozási Kft.

8200 Veszprém, Tímár u. 3/B

AQUA-NÍVÓ Víz- és Hõtechnikai Kft.

9700 Szombathely, Szövõ út 100.
Központ: 9700 Szombathely, Olimpia u. 13.

Argon Csõszer Kft.

2400 Dunaújváros, Október 23. tér 9.

ATLAS Innoglobe Tervezõ és Szolgáltató Kft.

1221 Budapest, Magdolna utca 6.

BÁRDI Mûszaki Szolgáltató és Környezetvédelmi Kft.

6000 Kecskemét, Tüzér utca 2.

BC-Ongromechanika Vegyipari Gépgyártó és Kivitelezõ Kft.

3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.

BIOPETROL Környezettechnikai Kft.

6726 Szeged, Thököly út 85.

BIS Hungary Kft. Duna Igazgatóság

Központ: 1106 Budapest, Akna u. 2–4.
Telephely: 2442 Százhalombatta, Csenterics u. 2.

BRONTI 99 Kft.

8943 Bocfölde, Kiskúti u. 11.

BUDAPLAST Mûanyag és Kereskedelmi Rt.

3033 Rózsaszentmárton, Iskola u. 54.
központ: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 104.
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2199
Címe/telephely(ek) címe

CHEMORIENS
Technológiai Szerelõ és Vegyipari Berendezéseket Gyártó Kft .

2364 Ócsa, Némedi major
Székhely: 1238 Budapest, Grassalkovich út 10.

CIKO Környezetvédelmi Kft.

6066 Tiszaalpár, Ady Endre u. 58.

CM Szolgáltató Kft.

8500 Pápa, Juhar u. 2.

COOPTECH Kft.

2330 Dunaharaszti, Soroksári út 9.

CORROCONT NDT Kft.

1124 Budapest, Szendi u. 1.

CSÕ-MONTAGE Technológiai és Épületgépészeti Szerelõ Kft.

1103 Budapest, Gyömrõi út 33.

CSÕSZER Berendezéseket Szerelõ Rt.

1103 Budapest, Gergely u. 81.

Csuzi Antal e.v.

6237 Kecel, Tavasz u. 5.

DKG-EAST ZRt.

8800 Nagykanizsa, Vár u. 9.

DONAUWERK Gyár és Ipari Szerelõ, Szolgáltató Kft.

1097 Budapest, Illatos út 19–23.

DUNAFERR Energiaszolgáltató Kft.

2400 Dunaújváros, Vasmû tér 1–3.

DUNAFERR Fejlesztõ és Karbantartó Kft.

2400 Dunaújváros, Vasmû tér 1–3.

DUNA-VERTIK Építõipari, Kereskedelmi és Szolgaáltató Kft.

2428 Kisapostag, Bem utca 2.

EGERFÉM Ipari és Kereskedelmi Kft.

3394 Egerszalók 081/4. hrsz. levélcím: 3301 Eger, Pf. 590

ÉLBER Élelmiszeripari Ber, Gyárt. Kft.

6090 Kunszentmiklós, Rákóczi u. 62.

ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft. 1145 Budapest, Kolumbusz u. 17–23.
ENERGIA Kazánjavító Kft.

6723 Szeged, Hajós u. 8.

ENERGIE-GENEROL Kft.

3292 Adács, Aradi vértanúk útja 3.

ENERGOSZERVIZ Kazánszerelõ és Szolgáltató Kft.

4031 Debrecen, Határ u. 28/A

EU-ARK Mérnökség Kft.

3561 Felsõzsolca, Petõfi út 20.

EUROCLEAN-HUNGARY Német–Magyar Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2030 Érd, Velencei út 29.

EURO-NORP HARCON Szerelõipari és Kereskedelmi Zrt.

1149 Budapest, Angol u. 30.

EUROSOL Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2443 Százhalombatta, Pf. 4

EUROTIP Ipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft.

2443 Százhalombatta, MOL Rt. 1. sz. telep 10. épület

EXCELSIOR Ipari Szolgáltató Kft.

1114 Budapest, Bartók Béla út 19.

EXPLANT Gáz- és Olajipari Karbantartó és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 232.

EXTRAKARB Kft.

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 6.

FADDIKORR Kft.

6413 Kunfehértó, IV. körzet 27.

FARAGÓ és TÁRSA Kft.

6725 Szeged, Kálvária sgt. 87/A
Központ: 6300 Kalocsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

FÉMÉP Borsodi Fémszerkezet Építõ Kft.

3704 Berente, Ipari út 2.

FÉMSZER ’93 Kft.

4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Gál és Társai Kft.

3586 Sajóörös, Kossuth út 58/A
Telephelyek:
– 3580 Tiszaújváros, Ipari park, Huszár Andor út
– 3580 Tiszaújváros, MOL Nyrt. TIFO

GANZ-BVG Építõ és Acélszerkezet-szerelõ Kft.

1121 Budapest, Gyepsor utca 1.

GENERÁL – WESTING Bt.

9730 Kõszeg, Malomárok u. 25.

GEOPROTECT Környezetvédelmi, Építõipari és Szolgáltató Kft.

2030 Érd, Fehérvári út 69.
Központ: 1116 Budapest, Temesvár u. 20.

GÉPKAR Gépészeti Tervezõ, Szerelõ és Karbantartó Kft.

7030 Paks, Vasút u. 2.
(központ: 1113 Budapest, Bocskai út 77–79.)

GÉP-MONT Kft.

2440 Százhalombatta, Olajmunkás út 1.

GIA-HUNGÁRIA Kereskedelmi és Szerelõ Kft.

1139 Budapest, Kartács u. 24–26.

GLB Alkatrészgyártó és Szerelõipari Vállalkozási Kft.

6725 Szeged, Kálvária sgt. 44.

GlobálTech Kereskedelmi, Szolgáltató és Koordinációs Kft.

3580 Tiszaújváros, Ipartelep 21. 12/1. hrsz.
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Gönczi és Fia Lakatosipari, Ker. és Szolg. Kft.

telephely: 5340 Kunhegyes, Tiszaszentimrei út 13.
székhely: 1044 Budapest, Ipari park u. 9.

GRÁDUS Tüzeléstechnikai és Épületgépészeti Kft.

2837 Vértesszõlõs, Sport u. 2.

GRP PLASTICORR Fejlesztõ, Szolgáltató és Kivitelezõ Kft.

1097 Budapest, Illatos út 7.

GYGV Kanizsa Kft.

8800 Nagykanizsa, Csengery u. 113.

HAJDUKOMM Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.

4031 Debrecen, Határ út 1022.

H-T SPECIÁL 2000 Kft.

1194 Budapest, Iparos utca 7.

HTTV Horváth Tartálytisztító és Vizsgáló Kft.

4100 Berettyóújfalu, Bocskai út 30.

HUNDEOLA Stahl Fémszerkezetgyártó Kft.

2851 Környe, Tópart u. 1/A. Központ: 2840 Oroszlány, Majki u. 6.

HUNTSMAN CORPORATION HUNGARY Vegyipari
Termelõ-Fejlesztõ Rt. BKSZ Fõmérnökség

8105 Pétfürdõ, Pf. 449

IGN Montivo Vállalkozási, Szerelési és Karbantartási Kft.

7030 Paks, Nyárfa u. 2. (Iroda: 2443 Százhalombatta, Pf. 47
MOL Rt. Dunai Finomító 1. sz. Ipartelep 18. épület)

INHIBITOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1183 Budapest, Nefelejcs u. 28.

INTEREXPRESS LT Kft.

8900 Zalaegerszeg, Szívhegyi u. 21.

INTERN Kft.

3527 Miskolc, Vásárhelyi Pál u. 6.

INTERSZER Kft.

2360 Gyál, Határ út 17.

IPC-SVG” Vegyipari Gépgyár Kft.

3100 Salgótarján, Rákóczi út 141.

KIM – TECH Kft.

3580 Tiszaújváros, TVK Rt. Ipartelep

KIPSZER Energia Technológiai Zrt.

1106 Budapest, Jászberényi út 24–36.

KIPSZER Kazántechnológiai Rt.

1106 Budapest, Jászberényi út 24–36.

KIS Szerelõ és Kereskedõ Kft.

3792 Sajóbábony, Gyártelep

KISKUN MERIDIÁN Ipari Gépgyártó Rt.

6100 Kiskunfélegyháza, III. ker. 173.

KÓPIS és TÁRSA Szerelõ és Karbantartó Kft.

7030 Paks, Vasút utca 10.

KORREKT BAU ’97 Kivitelezõ, Tervezõ és Szolgáltató Kft.

6750 Algyõ, Görbe u. 8. (Központ: 6750 Algyõ, Sport u. 10.)

KOVÁCS ÉS TÁRSAI ’97 Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.

6771 Szeged, Magyar u. 150.

KÖRTE KÖRNYEZETTECHNI-KA Rt.

2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 9–11.

KRISTÁLY-99” Környezetgazdálkodási Szolgáltató Kft.

4025 Debrecen, Petõfi tér 7.

KRISTÓ Csõszerelõ Kft.

2453 Százhalombatta, MOL Rt. Dunai Finomító
Központ: 2451 Ercsi, Móricz Zsigmond u. 19.

KVALITERV Mérnöki, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.

6723 Szeged, Vajda u. 3/B.

Majoros Kft.

6000 Kecskemét, Halasi út 29.

MÁV ZRt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató Egység
Budapesti Területi Logisztikai Központ Ferencvárosi Részleg
Mûszaki csoport

1097 Budapest, Péceli út 1.
Levélcím: 1062 Budapest, Podmaniczky u. 24/A

MECHAPLAN ’97 Kft.

8105 Pétfürdõ, Cseri út 21.

MÉRLEGTECHNIKA Kft.

5600 Békéscsaba, Kerek 875.

METALCOR ’97 Kft.

4042 Debrecen, Pallagi u. 13.

MINELL Kft.

1116 Budapest, Fehérvári út 130.

MISTRAL-MATEN WEST Kft.

2900 Komárom, Kõolaj u. 2.

MONT Szerelõ és Vállalkozó Kft.

5000 Szolnok, Batthyány u. 36.

MONTÁZS 4 Kft.

8800 Nagykanizsa, Csengery u. 107.

MONTIVO Vállalkozási, Szerelési és Karbantartási Kft.

7030 Paks, Nyárfa u. 2. (Iroda: 2443 Százhalombatta, MOL Rt.
Dunai Finomító 1. sz. Ipartelep 18. épület)

MULTINOX Fõvállalkozó Ipari Szolgáltató Kft.

1103 Budapest, Kada u. 32/B

NDT Mûszaki és Szolgáltató Kkt.

2030 Érd, Katalin út 3.

NOVA-ALPIN Építõipari és Szolgáltató Kft.

3762 Szögliget, Szabadság tér 7.
Postacím: 1092 Budapest, Ráday u. 54.

Olajipari Karbantartó Fejlesztõ és Tervezõ Kft.

6750 Algyõ, Ipartelep
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OLVEX Olajipari-Vegyipari Karbantartó és Szolgáltató Kft.

2440 Százhalombatta, Erkel Ferenc krt. 20.

OPAL SZERVIZ Kft.

2440 Százhalombatta DUFI, Felvonulási sor 14.
Székhely: 1112 Budapest, Táska u. 9.

OSTORHÁZI Bevonattechnikai Kft.

2030 Érd, Duna út 27/C

PAGÉP Paksi Gép és Gyárszerelõ Kft.

2442 Százhalombatta, MOL Rt. kivitelezési sor,
Központ: 7100 Szekszárd, Augusz I. u. 9–11.

PANNON PETROLEUM Szénhidrogénipari Szolgáltató Kft.

8981 Gellénháza, Kossuth út 2–4.

PANTECH Technológiai Szerelõ és Vállalkozási Kft.

2440 Százhalombatta, MOL Rt. Ipartelep 19. sz. ép.
Cím: 2443 Százhalombatta, Pf. 16

PCI Ipari Automatizálási Fõvállalkozó és Kivitelezõ Rt.

2440 Százhalombatta, MOL Rt. 1. Telep 11. épület

PENTSTAR SERVICE Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2440 Százhalombatta, Tóth László u. 1.
Cím: 2443 Százhalombatta, Pf. 19

PERECESI OIL SZERVIZ Kft.

3533 Miskolc, Kerpely Antal u. 1.
Székhely: 3530 Miskolc, Bihari út 3.

PETROL – BAU Kft.

1211 Budapest,Transzformátorgyár u. 8.

PETROL PLUS Karbantartó és Szolgáltató Kft.

4511 Nyírbogdány, Gyártelep utca 1.

PETROL Üzemanyagtöltõ Állomásokat Tervezõ, Építõ, Szerelõ
és Javító Kft.

1047 Budapest, Fóti út 43.

PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató Kft.

2440 Százhalombatta, Olajmunkás utca 2.

PIRAZOL GYÁRTÓ, SZOLGÁLTATÓ, KERESKEDÕ Kft.

3100 Salgótarján, Fülemüle út 9.

PLATÁN 96 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

4242 Hajdúhadház, Városkert 1.

PROMT ’94 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

3263 Domoszló, Ságvári út 44.,
Levelezési cím: 3200 Gyöngyös, Gólya u. 134.

PROPÁN ’93 Szerelõ-Gyártó Kft.

4200 Hajdúszoboszló, Szováti u. 4.

R&M TS KeMont Kft.

3580 Tiszaújváros, Vegyészek útja 8.
Központ: 1106 Budapest, Akna u. 2–4.

Ratio Homini Kft.

1151 Budapest, Alag utca 9.

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. Dorogi Fióktelep Gépészeti
és Építészeti Szakterület

2510 Dorog, Esztergomi út 27.

RIT-POLY Mûanyagfeldolgozó Kft.

6414 Pirtó, Zsombostó dûlõ 49.

ROHÉ Hungária Kft.

1158 Budapest, Késmárk u. 9.

Schupp és Schupp Bt.

2510 Dorog, Munkácsy Mihály utca 7.

SECHTERM 2002 Épületgépészeti és Tüzeléstechnikai
Szolgáltató Bt.

1032 Budapest, Kiscelli u. 62.
Telephely: 1098 Budapest, Epreserdõ u. 12.

SILVO Zrt.

1037 Budapest, Õzsuta u. 129.

STAHL Acélszerkezet Gyártó és Szerelõ Kft.

3791 Sajókeresztúr, Ipartelep

STARTOIL SZERVIZ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

telephely: 5081 Szajol, külterület 2401/2. hrsz.
székhely: 1211 Budapest, Petróleumkikötõ u. 5–7.

STEELCORP Fémipari Kft.

4029 Debrecen, Csapó u. 42.

SUPER-SABÓ Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

6230 Soltvadkert, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 71.

SVG-2000 Vegyipari Gépgyár Kft.

3100 Salgótarján, Rákóczi út 141.

Szerviz Mix Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

9700 Szombathely, Szent István király u. 27.

TAG Tartály és Acélszerkezeti Gyártó Kft.

8660 Tab, Csabapuszta

TAMAX Építõ és Szerelõ Kft.

1222 Budapest, Nagytétényi út 48.

TANK-SERVICE Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Szabó Lõrinc u. 47.

TANK-SZER Kft.

7400 Kaposvár, Jutai u. 37.

TAREX ’97 Kft.

8200 Veszprém, Tüzér u. 55.

TARTÁLYSZERVIZ Kkt.

2510 Dorog, Hársfa utca 24.

TARTÁLYTISZTÍTÓ Kkt.

1082 Budapest, Leonardo da Vinci u. 43/B
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TECHNOKOORD Koordinációs és Szolgáltató Kft.

4097 Tiszagyulaháza, Zrínyi u. 5/A
Székhely: 3581 Tiszaújváros, Pf. 224
Levélcím: 2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc sétány 1. I/4.

TECHNO-PRODUKT Technológiai Szerelõ, Karbantartó
és Szolgáltató Kft.

2510 Dorog, Esztergomi út 14.

TECHNOSZER Csõvezeték Építési és Technológiai Szerelési Kft. 8981 Gellénháza, Olajbányász krt. 9/1.
TECHNOTART Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

8000 Székesfehérvár, Jankovich u. 24.

TECHSZERVIZ Ipari Szolgáltató Kft.

4042 Debrecen, Pallagi u. 13. Közp.: 4029 Debrecen, Csapó u. 42.

TEMPÓ KÚTTECHNIKA Kft.

4400 Nyíregyháza, Északi krt. 13.

TISZAGÉPSZER Gyárszerelõ Építõ és Szolgáltató Kft.

3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/A
(Levelezési cím: 3509 Miskolc, Pf. 775)

TÓTH ACÉL Csõvezeték Építõ Kft.

1211 Budapest, Duna lejáró u. 10.

Transelektro Ganz-Röck Zrt.

6100 Kiskunfélegyháza, Csanyi út 2.

Triász-95 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

4400 Nyíregyháza, Pazonyi tér 11.

TÜV Rheinland InterCert Kft. Létesítménytechnika

1061 Budapest, Paulay Ede u. 52.

UNIMONTEX Technológiai Berendezéseket Gyártó és Szerelõ Kft. 8400 Ajka, II. sz. Timföldgyár
UNIWATT Energetikai és Környezetvédelmi Berendezések
Gyára Kft.

7203 Dombóvár, Munkás tér 1.

VÁROSKÚT Szolgáltató Kft.

1211 Budapest, Központi u. 67.

VASANFER Csõ- és Acélszerkezetgyártó Kft.

2220 Vecsés, Dózsa György u. 86.

VASFA Szolnoki Kazángyártó Kft.

5000 Szolnok, Nagysándor József út 35.

Vasipari és Tartálygyártó Kft.

4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.

VEGYÉPSZER Építõ és Szerelõ ZRt.

1151 Budapest, Mogyoród útja 42.

VEGYÉPSZERELÕ Kft.

1151 Budapest, Mogyoród útja 42.

Vegyesipari Vállalkozó Mûhely Kft.

telephely: 5000 Szolnok, Rétpart út 21.
székhely: 5000 Szolnok, Barack u. 5/A
5000 Szolnok, Tószegi út 51.

Vegyipari Gépgyártó és Szolgáltató Kft.

3792 Sajóbábony, Gyártelep

VEGYKOMPLEX Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

2440 Százhalombatta, DUFI Kivitelezõ telep 7. ép.
Központ: 2030 Érd, Velencei út 29.

VENTACID-HUNGÁRIA Kft.

8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.

VITI Tartályvizsgáló és Tisztító Kft.

2400 Dunaújváros, Tamási Áron u. 33.

VÍZBER ’82 Energetikai Szolgáltató Bt.

8000 Székesfehérvár, Radványi út 11.

VOLUMIX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

7636 Pécs, Illyés Gy. u. 16.

WF Építõipari és Szolgáltató Kft.

2900 Komárom, Honfoglalás u. 16.

Z.V.G. Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

3700 Kazincbarcika, Tardonai út 160. (hrsz. 1/6)
Központ: 3700 Kazincbarcika, Vadvirág út 24.

ZALA-GOMA Bt.

8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 64.

2008/16. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2203

Egyéb közlemények
Az innováció társadalmasítása (INNOTARS-08)
A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázatot hirdet „Az innováció társadalmasítása” címen
Honlapunkról letölthetõ a pályázati felhívás
A támogatás célja
„Az innováció társadalmasítása” címû, a társadalomtudományok széles spektrumát lefedõ pályázati kiírás célja a tudományos kutatás és technológiai innováció szakpolitikai megalapozása a jelenkor gazdasági, társadalmi kihívásaira
megoldást nyújtó projektjavaslatok támogatása.
A pályázat célkitûzéseinek elérése érdekében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére a Nemzeti Kutatási
és Technológiai Hivatal 700 millió Ft-ot biztosít. A támogatott pályamûvek várható száma: 20-25 db.
A jelenkor gazdasági, társadalmi kihívásaira megoldást nyújtó projektjavaslatok támogatására a pályázat három tématerület keretében nyújt lehetõséget.
A tématerületek a program céljainak megfelelõen támogatják a magyar gazdaság versenyképességének növelését, a
társadalmi reformok változatait, a szakpolitikák megvalósítását elõsegítõ, illetve döntés-elõkészítõ jellegû kutatásokat
az alábbi tématerületeken:
1. Gazdasági és társadalomtudományi tanulmányok
2. Közpolitikai rendezvények, vitamûsorok
3. Gazdasági, technológiai és nemzeti kérdések
A támogatásra jogosultak köre
Bármely költségvetési szerv és intézmény, illetve piacbefolyásoló gazdasági tevékenységet nem folytató jogi személyiségû nonprofit szervezet nyújthat be projektjavaslatot.
Konzorciumok nem pályázathatnak.
Pályázati csomag
A magyar nyelvû pályázati anyagok letölthetõek:
– Pályázati felhívás PDF (107 kB)
– Pályázati útmutató PDF (255 kB)
– Címlap DOC (30 kB)
– Nyilatkozatok DOC (52 kB)
– Ellenõrzõ lista a pályamû beadásához DOC (24 kB)
– Elektronikus pályázati ûrlap ZIP (4578 kB).
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályamûveket postai úton a következõ címre kell benyújtani: MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
1539 Budapest, Postafiók 684.
A csomagon tüntesse fel a címen kívül: Az innováció társadalmasítása pályázat, a tématerületet is jelenítsék meg, valamint a pályamû azonosítóját.
A pályamû benyújtásának határideje: I. ciklus 2008. március 10., II. ciklus 2008. szeptember 1.
További információ
A pályázati felhívásról és a pályamû kidolgozásáról bõvebben a MAG Zrt. ügyfélszolgálata ad tájékoztatást:
– A telefonos ügyfélszolgálat hívható a 06 (40) 200-617-es számon. A munkatársak hétfõtõl csütörtökig 8.00–17.00
óra között, pénteken 8.00–14.00 óra között állnak rendelkezésre.
– Kérdéseit felteheti e-mailben is az info@magzrt.hu címre elküldve. A tárgymezõben (subject) tüntesse fel a pályázat
nevét is.
– További információ kérhetõ az alábbi címen: innotars@nkth.gov.hu. A kérdések 5 munkanapon belül megválaszolásra kerülnek.
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A pályamûvek meghatározó szakembereinek adatlapja
A szakmai regisztrációs ûrlappal szakmai bemutatkozást is csatolhat pályamûvéhez, egyben elektronikus beküldése
lehetõvé teszi a szakmai adatbázisba történõ regisztrálást. További tájékoztatás a csomagban lévõ FelhivasSzakmaiRegisztraciora… és 2006SzakertoKitoltesiUtmutato… fájlokban található. Az ûrlap használata javasolt, de nem kötelezõ a
pályamûvek benyújtásához. A korábban már regisztráltaknak regisztrációjukat nem kell megismételni, elegendõ a pályázati ûrlap [11bc] mezõjében hivatkozniuk regisztrációs azonosítójukra.
A pályamûvek meghatározó szakembereinek adatlapja ZIP (1 417kB)

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
27/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
a hajdúszoboszlói Hotel Mátyás Király számára
gyógyszálló megnevezés használatának
engedélyezésérõl
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága az Alföld ’92 Kft.
(4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 17.) tulajdonában álló Hotel Mátyás Király számára „Mátyás Király
Gyógyszálloda” elnevezéssel a gyógyszálló megnevezés
használatát engedélyezte (388-4/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
28/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
a kalocsai Csajda Fürdõ számára gyógyfürdõ
megnevezés használatának engedélyezésérõl
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Kalocsa Város
Önkormányzata (6300 Kalocsa, Szent István u. 35.) fenntartásában lévõ és a Kalocsavíz Kft. (6300 Kalocsa, Hõsök útja 38.)
üzemeltetésében mûködõ Csajda Fürdõ számára – „Kalocsa Csajda-Uszoda és Gyógyfürdõ” elnevezéssel – a
gyógyfürdõ intézmény megnevezés használatát engedélyezte (426-3/Gyf/2007.). A gyógyfürdõt a gyógyászati ellátás szempontjából helyi kategóriába sorolta.

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
29/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
a cserkeszõlõi Fürdõ és Gyógyászati Központ számára
gyógyfürdõ megnevezés használatának
engedélyezésérõl
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi
és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Cserkeszõlõ Önkormányzata (5465 Cserkeszõlõ, Köztársaság tér 1.) fenntartásában lévõ és a Községi Önkormányzat Fürdõ és Gyógyászati
Központ (5465 Cserkeszõlõ, Fürdõ út 25.) üzemeltetésében
mûködõ Községi Önkormányzat Fürdõ és Gyógyászati Központ számára – „Cserkeszõlõ Gyógy- és Strandfürdõ” elnevezéssel – a gyógyfürdõ intézmény megnevezés használatát
engedélyezte (356-11/Gyf/2007.). A gyógyfürdõt a gyógyászati ellátás szempontjából országos kategóriába sorolta.

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
30/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
a Szegedi Gyógy- és Termálfürdõ számára gyógyfürdõ
megnevezés használatát engedélyezõ határozat
módosításáról
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Szeged Megyei Jogú Város (6720 Szeged, Széchenyi tér 9-11.) fenntartásában álló és a Szegedi Fürdõk Kft. (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 24.) üzemeltetésében mûködõ Szegedi Gyógy- és
Termálfürdõ számára a gyógyfürdõ intézmény megnevezés használatát engedélyezõ határozat rendelkezõ részét
módosította, mely szerint a gyógyfürdõt a gyógyászati ellátás szempontjából a helyi kategóriából a körzeti kategóriába sorolta át (425-3/Gyf/2007.).
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
31/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
a hévízi Hotel Európa Fit számára
gyógyszálló megnevezés használatának
engedélyezésérõl
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi
és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Hévinvest Spa-Golf
Zrt. (8380 Hévíz, Jókai u. 3.) tulajdonában álló és üzemeltetésében mûködõ Hotel Európa Fit számára „Hotel
Európa Fit Gyógyszálló” elnevezéssel a gyógyszálló
megnevezés használatát engedélyezte (427/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
32/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
Kiskunfélegyháza Városi Kórház-Rendelõintézet
számára gyógyfürdõ megnevezés használatának
engedélyezésérõl
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Kiskunfélegyháza
Város Önkormányzata (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth
Lajos u. 1.) fenntartásában álló és üzemeltetésében mûködõ Kiskunfélegyháza Városi Kórház-Rendelõintézet számára – „Kiskunfélegyházi Városi Kórház-Rendelõintézet Gyógyfürdõ és Rehabilitációs Központ” elnevezéssel – a gyógyfürdõ intézmény megnevezés használatát engedélyezte (365-5/Gyf/2007.). A gyógyfürdõt a gyógyászati ellátás szempontjából körzeti kategóriába sorolta.

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
33/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
a szegedi Anna Gyógy-Termál és Élményfürdõ
számára gyógyfürdõ megnevezés használatát
engedélyezõ határozat módosításáról
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Szeged Megyei
Jogú Város (6720 Szeged, Széchenyi tér 9–11.) fenntartásában álló és a Szegedi Fürdõk Kft. (6720 Szeged, Tisza
Lajos krt. 24.) üzemeltetésében mûködõ szegedi Anna
Gyógy-Termál és Élményfürdõ számára a gyógyfürdõ
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intézmény megnevezés használatát engedélyezõ határozat
rendelkezõ részét módosította, mely szerint a gyógyfürdõt
a gyógyászati ellátás szempontjából a körzeti kategóriából
az országos kategóriába sorolta át (425-2/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
34/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
Cserkeszõlõ B-36 OKK számú kút vize számára
gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Cserkeszõlõ Község Önkormányzata (5465 Cserkeszõlõ, Köztársaság u. 1.)
tulajdonában álló és üzemeltetésében mûködõ Cserkeszõlõ B-36 OKK számú kút vizének külsõ (fürdési célú)
felhasználásánál a gyógyvíz megnevezés használatát engedélyezte (256-6/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
35/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
Sóshartyán B-7 OKK számú kút gyógyvize
törzskönyvének megújításáról
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Jódaqua Kft.
(3131 Sóshartyán, Dózsa Gy. út 7.) tulajdonában és üzemeltetésében lévõ Sóshartyán B-7 OKK számú (Jódaqua)
kút vizének belsõ (ivási célú) felhasználásánál – „Jódaqua” elnevezéssel – a gyógyvíz megnevezés használatát
továbbra is engedélyezte (731/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
36/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
Celldömölk K-45 OKK számú kút vize számára
gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Celldömölk Város
Önkormányzata (9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.)
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tulajdonában álló és Celldömölk Városgondnoksága
(9500 Celldömölk, Temesvár u. 16.) üzemeltetésében mûködõ Celldömölk K-45 OKK számú (Cell-4) kút vizének
külsõ (fürdési célú) felhasználásban a gyógyvíz megnevezés használatát – „Celli vulkán” elnevezéssel – engedélyezte (343/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
37/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
Alsópáhok B-7 OKK számú kút vize számára
gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Kolping Hotel
Kft. (8394 Alsópáhok, Fõ út 120.) tulajdonában álló és
üzemeltetésében mûködõ Alsópáhok B-7 OKK számú
(Mihály) kút vizének külsõ (fürdési célú) felhasználásban
a gyógyvíz megnevezés használatát – „Mihály” elnevezéssel – engedélyezte (106-9/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
38/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
Bükfürdõ K-22 OKK számú kút vize számára
gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Hungária Golf Kft.
(1051 Budapest, Hercegprímás u. 12.) tulajdonában álló és
az RDS Birdland Hotel Kft. (9740 Bükfürdõ, Golf u. 4.)
üzemeltetésében mûködõ Bükfürdõ K-22 OKK számú
(Birdland) kút vizének külsõ (fürdési célú) felhasználásban a gyógyvíz megnevezés használatát – „Birdland víz”
elnevezéssel – engedélyezte (358/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
39/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
Budapest I. B-4 OKK számú kút gyógyvize
törzskönyvének megújításáról
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Budapest Gyógyfürdõi Zrt. (1138 Budapest, Népfürdõ u. 38.) tulajdonában
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és üzemeltetésében lévõ Budapest I. B-4 OKK számú
(Attila II.) kút vizének belsõ (ivási célú) és külsõ (fürdési
célú) felhasználásánál – „Attila” elnevezéssel – a „gyógyvíz” megnevezés használatát továbbra is engedélyezte
(101-2/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
40/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
Badacsonyörs K-10 OKK számú kút vizét elismert
ásványvízzé minõsítõ határozat visszavonásáról
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Varga Pincészet
Kft. (1222 Budapest, Szigetvári u. 7.) tulajdonában álló
Badacsonyörs K-10 OKK számú kút vizét elismert
ásványvízzé minõsítõ 395/Gyf/1988. számú határozatot viszszavonja (33/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
41/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
Albertirsa K-114 OKK számú kút vizét elismert
ásványvízzé minõsítõ határozat visszavonásáról
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága az Aquarius-Aqua
Kft. (2700 Cegléd, Kút u. 14.) tulajdonában álló Albertirsa K-114 OKK számú kút vizét elismert ásványvízzé minõsítõ 265/Gyf/2001. számú határozatot visszavonja
(57/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
42/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
Ádánd B-8 OKK számú kút elismert ásványvize
törzskönyvének megújításáról
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Ádánd Község Önkormányzata (8653 Ádánd, Kossuth Lajos u. 50.) tulajdonában álló és üzemeltetésében mûködõ Ádánd B-8 OKK
számú (Koppány) kút vizének belsõ (ivási és palackozási
célú) felhasználásban – „ADandAqua” elnevezéssel – a
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természetes ásványvíz megnevezés használatát továbbra is
engedélyezte (160/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
43/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
Monostorapáti B-3 OKK számú kút elismert
ásványvize törzskönyvének megújításáról
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Bakonykarszt
Zrt. (8200 Veszprém, Pápai út 41.) tulajdonában álló és
üzemeltetésében mûködõ Monostorapáti B-3 OKK számú (Monti) kút vizének kizárólag palackozási célú felhasználásban – „Monti” elnevezéssel – a természetes ásványvíz megnevezés használatát továbbra is engedélyezte
(750/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
44/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
Budapest XI. Apenta keserûvizes kutak vizét elismert
gyógyvízzé minõsítõ határozat visszavonásáról
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a VIKUV Zrt.
(2700 Cegléd, Rákóczi út 72.) tulajdonában álló Budapest
XI. Apenta keserûvizes kutak vizét elismert gyógyvízzé
minõsítõ 221.661/1933.XV.BM. számú határozatot viszszavonja (837/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
45/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
Székesfehérvár K-240 OKK számú kút vizét elismert
ásványvízzé minõsítõ határozat visszavonásáról
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Panalco KFT
(2432 Szabadegyháza, Ipartelep) tulajdonában álló Székesfehérvár K-240 OKK számú kút vizét elismert ásványvízzé minõsítõ 64/Gyf/1993. számú határozatot visszavonja (825/Gyf/2007.).
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
46/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
Albertirsa K-128 OKK számú kút vize számára
természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága az Aquarius-Aqua
KFT (2700 Cegléd, Kút u. 14.) tulajdonában álló és üzemeltetésében mûködõ Albertirsa K-128 OKK számú kút vizének belsõ, kizárólag palackozási célú felhasználásban a természetes ásványvíz megnevezés használatát – „Aquarius”
elnevezéssel – engedélyezte (409/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
47/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
Budapest XIV. B-13 OKK számú kút gyógyvize
törzskönyvének megújításáról
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Budapest Gyógyfürdõi Zrt. (1138 Budapest, Népfürdõ u. 38.) tulajdonában
és üzemeltetésében lévõ Budapest XIV. B-13 OKK számú
(Széchenyi II.) kút vizének belsõ (ivókúrára történõ) és külsõ (fürdési célú) felhasználásánál – „Szent István” elnevezéssel – a „gyógyvíz” megnevezés használatát továbbra
is engedélyezte (441-2/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
48/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
Szõllõskislak K-3 OKK számú kút vize számára
természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Dél-Vidéki
Vin KFT (8630 Balatonboglár, Rózsapuszta) tulajdonában
álló Szõllõskislak K-3 OKK számú (Balatongyöngye) kút
vizének belsõ, kizárólag palackozási célú felhasználásban
a természetes ásványvíz megnevezés használatát – „Aqua
Pelso” elnevezéssel – engedélyezte (458-3/Gyf/2007.).

2208

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
49/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
Bikal B-6 OKK számú kút vize számára
természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Oszágos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Hella ’91
KFT. (7634 Bikal, Rákóczi u. 22.) tulajdonában álló és
üzemeltetésében mûködõ Bikal B-6 OKK számú kút vizének külsõ (fürdési célú) felhasználásban a természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezte
(174-4/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
50/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
Mórahalom B-40 OKK számú kút vize számára
természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Oszágos Gyógyhelyi
és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Mórahalom Város
Önkormányzata (6782 Mórahalom, Millenniumi stny. 2.)
tulajdonában álló és üzemeltetésében mûködõ Mórahalom
B-40 OKK számú kút vizének külsõ (fürdési célú) felhasználásban – „Árpád víz” elnevezéssel – a természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezte
(79-4/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
51/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
Cegléd K-388 OKK számú kút vize számára
természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Germán Zrt.
(2700 Cegléd, Pesti út 200.) tulajdonában álló Cegléd
K-388 OKK számú kút vizének belsõ, kizárólag palackozási célú felhasználásban a természetes ásványvíz megne-
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vezés használatát – „German Aqua” elnevezéssel – engedélyezte (355-2/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
52/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
Jászberény K-599 OKK számú kút vizét elismert
ásványvízzé minõsítõ határozat visszavonásáról
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Jászberényi Állami Gazdaság (5101 Jászberény, Alsómuszáj 26.) tulajdonában álló Székesfehérvár K-240 OKK számú kút vizét elismert ásványvízzé minõsítõ 51/Gyf/1992. számú határozatot visszavonja (835/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
53/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
Szeged K-682 OKK számú kút vizét elismert
ásványvízzé minõsítõ határozat visszavonásáról
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi
és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Donil Invest KFT
(6728 Szeged, Külterület 4.) tulajdonában álló Szeged
K-682 OKK számú kút vizét elismert ásványvízzé minõsítõ 109/Gyf/1996. számú határozatot visszavonja
(402/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatóságának
54/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.
közleménye
Szigethalom K-21 OKK számú kút vizét
elismert ásványvízzé minõsítõ határozat
visszavonásáról
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Halász Ferenc
(1213 Budapest, Vihorlát u. 84.) tulajdonában álló Szigethalom K-21 OKK számú kút vizét elismert ásványvízzé
minõsítõ 207/Gyf/1999. számú határozatot visszavonja
(125/Gyf/2007.).

2008/16. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2209

A Külügyminisztérium közleménye

II.
A gazdasági kapcsolatok eseményei
A magyar–EU kereskedelmi kapcsolatok alakulása
2007. december havi adatok alapján
2007. XII. hónap adatai szerint az EU többi 26 tagállamába való kiszállítás (1. számú táblázat) 53 958 M eurót
(2006. I–XII. hónapjában 46 632 M eurót), a beérkezés
47 880 M eurót (2006. I–XII. hónapjában 43 175 M eurót)
tett ki, így 2007 decemberében a múlt év azonos idõszakához képest, euróban mérve, a kiszállítások 15,7%-kal emelkedtek, a beérkezések 10,9%-kal nõttek. Ugyanezen idõszakban a magyar összkivitel közel azonos mértékben,
16,2%-kal (58 935 M euróról 68 461 M euróra) bõvült, az
összbehozatal az EU-tagállamokból való beérkezésnél valamivel jobban nõtt, 12,2%-kal (61 314 M euróról 68 769
M euróra). Ennek megfelelõen a tagországok részesedése a
magyar kivitelben 78,8%-ot (2006. I–XII. hónapjában
79,1%), a behozatalban 69,6%-ot (2006. I–XII. hónapjában 70,5%) tett ki.
A fentiek szerint a forgalom egyenlege az egy évvel korábbi azonos idõszakban regisztrált 3457 M eurós többlethez képest most 6078 M eurós többletet mutatott, miközben a teljes magyar forgalomban mért elõzõ évi deficit
2379 M euróról 2007 decemberére 308 M euróra csökkent
(lásd 3. számú táblázat).
Az EU-tagországokkal bonyolított forgalmunkban az
exportrangsor lényegesen átrendezõdött, Ausztria korábbi
tartósan második helyérõl lecsúszott az 5. helyre, Olaszország és Franciaország is megelõzte, sõt az éves adatok
alapján Szlovákia is. Nagy-Britannia sokáig az 5–6. legfontosabb exportpartnerünk volt, most azonban az utóbbi
hónapok tendenciája alapján Románia megelõzte és Lengyelországgal bonyolított exportforgalmunk is nagyon közel került hozzá.
A tagországokkal lebonyolított áruforgalom szerkezete a SITC árufõcsoportok szerinti megoszlás alapján a
következõként alakult (2. számú táblázat):
A kiszállításban az élelmiszerek 3496 M eurót tettek ki,
részesedésük így 6,5% (2006. XII. hónapjában 5,2%), a
nyersanyagok értéke 1162 M euró volt, mely 2,2%-os súlyt
jelent (2006. XII. hónapjában 2,1%), az energiahordozók

1155 M eurót értek el, ez 2,1%-os részesedés (2006. XII.
hónapjában 2,0%), a feldolgozott termékek értéke 14 736
M euró volt, ez 27,3%-os hányadnak felel meg (2006. XII.
hónapjában 27,7%), míg a gépek és berendezések 33 409
M eurós forgalma 61,9%-os részarányt képvisel (2006.
XII. hónapjában 63,0%).
A beérkezések esetében az élelmiszerek 2670 M eurót
tettek ki, így részesedésük 5,6% (2006. XII. hónapjában
5,2%), a nyersanyagok értéke 767 M euró volt, mely
1,6%-os súlyt jelent (2006. XII. hónapjában 1,6%), az
energiahordozókból 1565 M euró értékû érkezett be, ami
3,3%-os részaránynak felel meg (2006. XII. hónapjában
3,7%), a feldolgozott termékek beérkezése 19 074 M eurót
ért el, ez 39,8%-os hányadnak felelt meg (2006. XII. hónapjában 39,7%), míg a gépek és berendezések cikkcsoport
23 804 M eurós beérkezéssel 49,7%-os részesedést reprezentált (2006. XII. hónapjában 49,8%).
Tájékoztatásul közöljük az EU-n kívüli legfontosabb
partnerországokkal lebonyolított forgalom adatait is
(3. számú táblázat).
Ezek szerint 2007 tizenkét hónapjában az átlagot lényegesen meghaladóan nõtt kivitelünk Oroszországba (+37%),
Ukrajnába (+33%), szintén az átlag felett alakult a Szerbiába (+49%), valamint a Svájcba (+40%) irányuló exportunk
is. A Kínába irányuló export üteme is az átlag feletti mértékben nõtt (+23%). Az átlag körüli növekedést mutat a kanadai (+17%) exportforgalom. A horvátországi (+15%) exportunk az országos átlagnál valamivel kisebb mértékben
nõtt. Az USA-ba irányuló exportunk szinte stagnált, Japánba a kiszállítások értéke valamelyest csökkent az elõzõ évi
szinthez képest.
Behozatalunkban a legnagyobb részesedéssel bíró relációk közül az orosz forgalom kismértékben csökkent
(–4%) az elõzõ évihez képest. A kisebb volumenû ukrajnai
(+38%) és Szerbiából (+36%), valamint Horvátországból
(+127%) származó, továbbá a kanadai (+66%) behozatal is
jelentõsen emelkedett. Kevéssel az országos átlag fölött
alakult a kínai (+22%) behozatal. A japán (+10%) és az
USA-ból származó (+10%) importunk az országos átlag
körül alakult. Svájcból a behozatal csökkent.
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1. számú táblázat
Az Európai Unió 27 tagországán belül bonyolított 2007. január–december havi áruforgalom
(feladó/rendeltetési országok szerint)
M.e.: M EUR
KISZÁLLÍTÁS
ORSZÁG
2006

Index
2007/2006

2007

BEÉRKEZÉS
Megoszlás
(%)
2007-ben

2006

Index
2007/2006

2007

Megoszlás
(%)
2007-ben

Németország

17 376

19 399

11,6%

28,3%

16 744

18 460

110,2%

26,8%

Olaszország

3 225

3 756

116,5%

5,5%

2 830

3 095

109,4%

4,5%

Franciaország

2 757

3 202

116,2%

4,7%

2 923

2 955

101,1%

4,3%

Szlovákia

2 288

3 181

139,0%

4,6%

1 681

2 136

127,0%

3,1%

Ausztria

2 852

3 104

108,9%

4,5%

3 826

4 162

108,8%

6,1%

Románia

2 363

3 087

130,6%

4,5%

1 371

1 521

110,9%

2,2%

Nagy-Britannia

2 643

2 987

113,0%

4,4%

1 497

1 720

114,9%

2,5%

Lengyelország

2 394

2 835

118,5%

4,1%

2 638

2 714

102,9%

3,9%

Csehország

2 001

2 574

128,6%

3,8%

1 907

2 392

125,4%

3,5%

Spanyolország

2 002

2 123

106,0%

3,1%

865

1 008

116,6%

1,5%

Hollandia

1 816

2 190

120,6%

3,2%

2 668

2 964

111,1%

4,3%

Belgium

1 147

1 051

91,6%

1,5%

1 280

1 367

106,8%

2,0%

Svédország

654

668

102,2%

1,0%

891

945

106,0%

1,4%

Szlovénia

620

688

111,0%

1,0%

368

626

170,4%

0,9%

Bulgária

453

671

148,0%

1,0%

101

94

93,5%

0,1%

Dánia

368

484

131,6%

0,7%

375

458

122,2%

0,7%

Görögország

318

449

141,4%

0,7%

62

75

121,2%

0,1%

Portugália

345

376

109,0%

0,5%

132

142

107,2%

0,2%

Finnország

338

302

89,3%

0,4%

451

508

112,5%

0,7%

Írország

265

304

114,8%

0,4%

303

310

102,2%

0,5%

Litvánia

160

184

114,6%

0,3%

35

45

126,7%

0,1%

Lettország

85

125

147,8%

0,2%

9

14

152,4%

0,0%

Észtország

94

101

107,4%

0,1%

86

40

46,7%

0,1%

Ciprus

38

47

123,4%

0,1%

9

29

314,5%

0,0%

Luxemburg

24

57

232,8%

0,1%

60

80

134,8%

0,1%

5

11

226,0%

0,0%

63

21

32,9%

0,0%

EU összesen

46 632

53 958

115,7%

78,8%

43 175

47 880

110,9%

69,6%

Magyarország összesen

58 935

68 461

116,2%

100,0%

61 314

68 769

112,2%

100,0%

Málta
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2. számú táblázat
Az EU 27 országon belüli árucsere-forgalom struktúrájának változása SITC árufõcsoportok szerint
2007. január–december hónapban
Kiszállítás
Árufõcsoport

2006
M euró

Élelmiszerek, ital, dohány

2006
%

Beérkezés

2007
M euró

2007
%

2006
M euró

2006
%

2007
M euró

2007
%

2 418

5,2

3 496

6,5

2 249

5,2

2 670

5,6

Nyersanyagok

971

2,1

1 162

2,2

710

1,6

767

1,6

Energiahordozók

949

2,0

1 155

2,1

1 595

3,7

1 565

3,3

Feldolgozott termékek

12 903

27,7

14 736

27,3

17 090

39,7

19 074

39,8

Gépek, gépi berendezések

29 391

63,0

33 409

61,9

21 531

49,8

23 804

49,7

Összesen

46 632

100,0

53 958

100,0

43 175

100,0

47 880

100,0

3. számú táblázat
Külkereskedelmi termékforgalom 2007. január–december hóban
(feladó/rendeltetési országok szerint)
M.e.: M EUR
KISZÁLLÍTÁS
ORSZÁG
2006

EU 27 ország

46 632

Egyes kiemelt EU-n kívüli országok

2007

53 958

BEÉRKEZÉS

Index
2007/2006

115,7%

2006

2007

43 175

47 880

EGYENLEG
Index
2007/2006

2007

2006

110,9%

3 457

6 078

BEHOZATAL

KIVITEL

Horvátország

888

1 026

115,5%

142

323

227,4%

746

703

Szerbia

579

861

148,6%

136

185

135,9%

443

676

Svájc

556

778

139,8%

593

553

93,2%

–37

225

Oroszország

1 588

2 174

136,9%

4 955

4 751

95,9%

–3367

–2577

Ukrajna

1 024

1 359

132,7%

667

922

138,2%

357

436

USA

1 618

1 646

101,7%

1 035

1 130

109,2%

584

516

Kanada

110

129

117,3%

98

163

165,9%

12

–34

Japán

304

295

96,9%

1 765

1 939

109,8%

–1461

–1644

Kína

609

747

122,8%

3 081

3 746

121,6%

–2473

–2999

58 935

68 461

116,2%

61 314

68 769

112,2%

–2379

–308

Magyarország összesen
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Figyelemfelhívás
a Közösség egyes jogszabálytervezeteire, állásfoglalásaira
Közlemények
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 33 számában megjelent az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége igazgatótanácsának határozata a Közösségek érdekeire nézve hátrányos csalás, korrupció és bármely jogellenes tevékenység leküzdésével kapcsolatos belsõ vizsgálatok feltételeirõl és szabályairól
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 38 számában megjelent az Európai Közösségek Kombinált Nómenklatúrájának magyarázata
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 41 számában megjelent magyarázó megjegyzések az Európai Közösségek
Kombinált Nómenklatúrájához
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 52A számában megjelent a Mezõgazdasági Növényfajok Közös Fajtajegyzéke – elsõ kiegészítés a 26. teljes kiadáshoz, zöldségfajok közös fajtajegyzéke – harmadik kiegészítés a 26. teljes kiadáshoz
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 49 számában megjelent a Tanács véleménye Magyarország 2007–2011-es
idõszakra vonatkozó aktualizált konvergenciaprogramjáról
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 47 számában megjelent a Bizottság közleménye a 2004/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében
Jogszabály-elõkészítés
Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre az ingatlanok idõben megosztott használati joga, a hosszú távra szóló
üdülési termékek, azok továbbértékesítése és cseréje egyes szempontjai tekintetében a fogyasztók védelmérõl (C 44
szám)
Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a nem automatikus mûködésû mérlegekrõl (C 44 szám)
Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre gépjármûvek és pótkocsijaik hátsórendszámtábla-megvilágító lámpáiról (C 44 szám)
Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a mezõgazdasági vagy erdészeti traktorok által elõidézett rádiózavarok megszüntetésérõl (C 44 szám)
Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a 2003/54/EK irányelvnek egyes rendelkezések Észtországra való alkalmazása vonatkozásában történõ módosításáról (C 44 szám)
Javaslat tanácsi irányelvre a 2003/96/EK irányelvnek a kereskedelmi célú üzemanyagként használt gázolaj adóztatása
különös rendelkezéseinek kiigazítása, valamint az ólommentes benzin és az üzemanyagként használt gázolaj adóztatásának koordinálása tekintetében történõ módosításáról (C 44 szám)
A Régiók Bizottsága véleménye – Zöld Könyv a mûholdas navigációs alkalmazásokról (C 53 szám)
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Az Oktatási és Kulturális Minisztérium közleményei
A FARMOS TV mûsorszolgáltatási szabályzata
Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az érdekelteket, hogy 333/2008. (II. 13.) határozata értelmében
közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította Farmos Község Önkormányzat Mûvelõdési Ház és Könyvtár vezetékes mûsorszolgáltatót, melynek közmûsor-szolgáltatói szabályzatát az alábbiakban közöljük.
I. Általános rész
1. A FARMOS TV a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény betartásával helyi mûsorszolgáltatást végez, melyet a jelen mûsorszolgáltatási szabályzat alapján, közmûsor-szolgáltatóként kíván folytatni.
2. A FARMOS TV adásainak teljes ideje heti 4 óra, átlagosan havi 16 óra, az adásidõbõl közszolgálati mûsorszámok
közlésére szánt havi átlagos mûsoridõ 960 perc, de legalább a teljes mûsoridõ 50%-a (benne a Farmos község önkormányzati képviselõ-testületének üléseirõl készült, vágatlan felvétel közlésével, közérdekû közleményekkel).
3. A FARMOS TV kötelezettséget vállal arra, hogy maradéktalanul eleget tesz a közmûsor-szolgáltatókra vonatkozó
szigorúbb törvényi elõírásoknak is, a következõkben foglaltak szerint.
4. FARMOS TV különösen tiszteletben tartja a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát
és alapvetõ érdekeit, nem sértheti más nemzetek méltóságát.
5. A FARMOS TV rendszeresen, átfogóan, elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájékoztat a közérdeklõdésre számot
tartó, Farmos községben élõk életét jelentõsen befolyásoló eseményekrõl, összefüggésekrõl, vitatott kérdésekrõl, az eseményekrõl alkotott jellemzõ véleményekrõl, az eltérõ véleményeket is beleértve.
6. A FARMOS TV biztosítja a mûsorszámok és a nézetek sokszínûségének, a kisebbségi álláspontoknak a megjelenítését, a mûsorszámok változatosságával gondoskodik a nézõk széles köre, illetve minél több csoportja érdeklõdésének
színvonalas kielégítésérõl.
7. A FARMOS TV különös figyelmet fordít:
a) az egyetemes és a nemzeti kulturális örökség értékeinek ápolására, a kulturális sokszínûség érvényesülésére,
b) a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlõdését, érdeklõdését szolgáló, ismereteit gazdagító mûsorszámok bemutatására,
c) a vallási és egyházi, továbbá a nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúrák értékeinek megjelenítésére,
d) az életkoruk testi, lelki és szellemi állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetû
csoportok számára fontos információk elérhetõvé tételére, különös tekintettel a gyermeki jogokat ismertetõ, a gyermekek védelmét szolgáló, az igénybe vehetõ szolgáltatásokról tájékoztatást nyújtó mûsorok fõmûsoridõben történõ bemutatására,
e) az ország különbözõ területeinek, illetve a Tápió-vidék kistérség társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítõ mûsorszámok bemutatására, és a helyi eseményekre, történésekre, hírekre, információkra.
8. A FARMOS TV az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási mintaként bemutató, illetõleg a szexualitást
öncélúan ábrázoló mûsorszámot nem tesz közzé.

II. A pártoktól, politikai mozgalmaktól való függetlenség biztosítékai
1. A FARMOS TV tevékenységét pártoktól és politikai mozgalmaktól függetlenül folytatja, a véleménynyilvánítás és
a sajtó szabadságára vonatkozó garanciák alapján. Sem országgyûlési, sem helyhatósági választásokon nem állít és nem
támogat képviselõjelöltet.
2. Politikai szervezeteket nem támogat, tõlük támogatást nem fogad el.
3. Mûsoraiban a pártok tisztségviselõi, szakértõi, szaktanácsadói kommentárt, hírmagyarázatot, jegyzetet nem hozhatnak nyilvánosságra.
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III. A hírek, idõszerû politikai mûsorok sokoldalúságának, tárgyilagosságának és kiegyensúlyozottságának,
a vitatott kérdések ismertetésének, a vélemények, nézetek sokféleségének bemutatására vonatkozó elvek
1. A FARMOS TV vállalja, hogy a közérdeklõdésre számot tartó hazai és külföldi eseményekrõl, vitatott kérdésekrõl
sokoldalúan, tényszerûen, idõszerûen, tárgyilagosan és kiegyensúlyozottan tájékoztat.
2. A mûsorszolgáltató a vételkörzetében élõ hallgatókat jelentõsen érintõ ügyekben köteles a jellemzõ véleményeket
bemutatni, ideértve az eltérõ véleményeket is.
3. A különbözõ vélemények megszólaltatásánál a mûsorkészítõnek abból kell kiindulnia, hogy a véleménynyilvánítás
szabadságának keretein belül bárki szabadon kifejtheti a vitatott kérdéssel kapcsolatos véleményét, hangot adhat politikai meggyõzõdésének. Ugyanakkor a mûsorkészítõnek ügyelnie kell arra, hogy ez mások személyiségi jogait vagy jó érzését ne sértse. Ha ilyen vélemény megjelenése elkerülhetetlen, akkor hangsúlyozottan közölni kell a mûsorban, hogy az
elhangzott vélemény a megszólaló egyéni véleménye.
4. A hírmûsorokban a mûsorkészítõ újságírói és szakvéleményén kívül személyes véleményének nem adhat hangot,
azt még közvetve sem sugallhatja.
5. A hírmagyarázatokat és hírelemzéseket a hírektõl világosan megkülönböztetve kell közölni.
6. A mûsorkészítõ köteles a mûsorban elhangzó értesülések hitelességét ellenõrizni. Ha egy témában a források egymásnak ellentmondóak, erre a hírmûsorban utalni kell.
7. A tényszerû tájékoztatás során is kerülni kell a szükségtelenül durva, félelmet keltõ, túlságosan naturális részletek
közlését. A televízióknál ez különösen vonatkozik a események képanyagainak kiválasztására.
8. Az elhangzott tévedéseket a lehetõ leghamarabb és maradéktalanul helyesbíteni kell.

IV. Az anyanyelvi kultúra ápolását szolgáló szakmai követelmények
A FARMOS TV valamennyi mûsorszolgáltatásával hozzájárul az anyanyelvi kultúra ápolásához, az alábbiak szerint:
A mûsorszolgáltatás során érvényesíti a helyes nyelvhasználatot.
A mûsorszámokban kerüli az anyanyelvet rontó és szegényítõ kifejezéseket, valamint az indokolatlan rövidítéseket.
A mûsorszámokban tilos az öncélú káromkodás és a trágárság.
A gyermekeknek és a kiskorúaknak szóló mûsorokban különösen nagy figyelmet fordít a helyes és szép beszédre.

V. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrája, élete bemutatásának rendje,
figyelemmel a törvény 26. § (2) bekezdésében foglaltakra is
1. A FARMOS TV mûsorszolgáltatása során teret enged a nemzeti és etnikai kisebbségeket érintõ kérdéseknek.
2. A nemzeti és etnikai kisebbségekkel foglalkozó mûsorszámokban figyelmet fordít a kisebbségi kultúrának, a kisebbségi értékek megõrzésének.
3. A nemzeti és etnikai kisebbségeknek szóló mûsorszámokban lehetõség szerint biztosítja a saját anyanyelv használatát.

VI. A kulturális, tudományos, világnézeti és vallási sokféleség tárgyilagos bemutatásának rendszere
1. A FARMOS TV mûsorai elõsegítik a kulturális, tudományos, világnézeti és vallási sokszínûséget.
2. A FARMOS TV kiemelt helyet biztosít a nemzeti és egyetemes kultúra alkotásainak.
3. A FARMOS TV köteles mûsoraiban a vallások iránt tiszteletet és türelmet tanúsítani.
4. A mûsorszámokban nem hangozhat el világnézeti, illetve vallási meggyõzõdést sértõ vélemény, megjegyzés.
5. A vallási, hitéleti mûsorok – ideértve a szertartások közvetítését is – nem szolgálhatnak pártpolitikai propagandát és
nem irányulhatnak más egyházak, vallási vagy világnézeti meggyõzõdések ellen.

VII. A megkülönböztetõ jelzéssel ellátandó mûsorszámok közzétételi módja
Megkülönböztetõ hangjelzéssel kell ellátni a reklámot, a közérdekû közleményt, a jótékonysági felhívást, a politikai
és választási hirdetést, a kiskorúak számára nem ajánlott mûsorszámot, a támogatott mûsorszámot, a vallási és világnézeti mûsorszámot, a kommentárt és a hírmagyarázatot.

2008/16. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2215

VIII. A kiskorúakkal kapcsolatos rendelkezések
1. A kiskorúaknak szóló gyermek- és ifjúsági mûsorok elõsegítik a szellemi, társadalmi, erkölcsi fejlõdését, a világ
megismerését, a helyes magatartásminták megismerését. Továbbá lehetõség szerint népszerûsítik az egészséges életmódot, a különbözõ kultúrák, a természet megismerését, valamint mindezek tiszteletét, és az egymás iránti tolerancia fejlesztését.
2. A mûsorokban az erõszak öncélú alkalmazását mintaként bemutató, illetve a szexualitást öncélúan ábrázoló mûsorszámot közzétenni tilos.
3. Kiskorú csak a törvényes képviselõje hozzájárulásával szerepeltethetõ a mûsorokban.
4. A reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kiskorúakat, hogy szüleiket vagy más felnõtteket játékok, illetve
más áru vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybevételére ösztönözzék.

IX. A reklámtevékenység, a mûsorszámok támogatása
1. A reklám tényállításaiért – a tudatos félrevezetés kivételével – a FARMOS TV e törvény szerint felelõsséggel nem
tartozik.
2. A FARMOS TV-nél a reklám idõtartama egyetlen – bármiként számított – mûsorórában sem haladhatja meg a hat
percet. A napi mûsoridõ átlagában számított óránként a reklám idõtartama nem haladhatja meg az öt percet. A reklám
idõtartamába a reklámtartalmú képernyõszöveg – kivéve a mûsoridõn kívüli képernyõszöveget – megjelenítése is beleszámít. A FARMOS TV televíziós vásárlási mûsorablakot nem tehet közzé.
3. A FARMOS TV-ben reklám csak mûsorszámok – összetett mûsorszámokban az egyes mûsorszámok – között tehetõ közzé.
4. A FARMOS TV mûsorában alkoholtartalmú ital nem reklámozható.
5. A FARMOS TV mûsorszámát nem támogathatja a fõ tevékenysége szerint alkoholtartalmú ital elõállítója és forgalmazója.
6. A FARMOS TV-ben rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai
hirdetésben.
7. A FARMOS TV kötelezõen tudomásul veszi, hogy a közszolgálati mûsorszolgáltatásban és a közmûsor-szolgáltatásban csak az alábbi mûsorszámok támogathatók:
a) vallási és egyházi tartalmú mûsorszámok,
b) mûvészeti és kulturális eseményeket bemutató, közvetítõ mûsorszámok,
c) a nemzeti és az etnikai kisebbségi anyanyelvû, illetve a nemzeti és etnikai kisebbségek életét, kultúráját bemutató
mûsorszámok,
d) az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetben lévõ csoportok számára készített mûsorszámok.
8. A nemzeti ünnepek eseményeirõl, vallási és egyházi szertartásokról készített mûsorszámok közlését közvetlenül
megelõzõen és azt közvetlenül követõen reklám nem közölhetõ.
9. Burkolt, illetve tudatosan nem észlelhetõ reklám nem közölhetõ.
10. Lelkiismereti, illetõleg világnézeti meggyõzõdés reklám útján a mûsorszolgáltatásban nem terjeszthetõ.
11. A reklám tényállításainak valósnak és tisztességesnek kell lenniük.
12. Nem tehetõ közzé vallási vagy politikai meggyõzõdést sértõ reklám.
13. A reklám nem ösztönözhet az egészségre, a biztonságra és a környezetre ártalmas magatartásra.
14. Választási idõszakban az országgyûlési képviselõk, illetõleg a helyi, területi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról, továbbá a kisebbségi önkormányzatok választásáról szóló törvények szabályai szerint lehet politikai hirdetést mûsorszolgáltatásban közzétenni. Választási idõszakon kívül politikai hirdetés kizárólag már elrendelt
népszavazással összefüggésben közölhetõ.
15. A reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kiskorúakat, hogy szüleiket vagy más felnõtteket játékok, illetve
más áru vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybevételére ösztönözzék. A reklám a játék tényleges természetét és lehetõségeit illetõen nem lehet félrevezetõ.
16. A reklám nem mutathat be kiskorút erõszakos helyzetben, és nem buzdíthat erõszakra.
17. A reklám nem építhet a kiskorúaknak a szüleik, tanáraik vagy más személyek iránti bizalmára, továbbá a kiskorúak tapasztalatlanságára és hiszékenységére.
18. Televíziós vásárlás nem szólíthatja fel a kiskorúakat áruk beszerzésére (vásárlására, bérletére) vagy szolgáltatások
igénybevételére.
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19. A reklám, a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés közzétételének megrendelõje, továbbá az, akinek ezek közzétételéhez érdeke fûzõdik, nem gyakorolhat szerkesztõi befolyást más mûsorszámok tartalmára.
X. A közérdekû közlemények közzététele
1. A közérdekû közlemény az állami vagy helyi, területi önkormányzati feladatot ellátó szervezet, illetve természetes
személy kérésére és általa meghatározott tartalommal közzétett mûsorszám, amely a lakosság figyelmének felkeltését szolgálja, vagy nem politikai cél elõmozdítására közzétett olyan mûsorszám, mely közérdekû cél támogatására szólít fel, ilyen
eseményt vagy célt népszerûsít, továbbá az ilyen cél megvalósulását veszélyeztetõ körülményre hívja fel a figyelmet.
2. A FARMOS TV a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és a politikai hirdetés tartalmáért e törvény szerint
felelõsséggel nem tartozik.
3. Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzétételekor annak forrását egyértelmûen meg kell nevezni.
4. A közérdekû közlemény közzétételéért a FARMOS TV ellenszolgáltatást nem kérhet.
5. A közérdekû közlemény idõtartama a két percet nem haladhatja meg. A korlátozás nem vonatkozik a rendkívüli
helyzetekben közzéteendõ közérdekû közleményre.
XI. A közmûsor-szolgáltatónál alkalmazott mûsorkészítõk önállóságának és felelõsségének mértéke
és biztosítékai, a mûsorkészítés és a mûsorszerkesztés elveinek meghatározásában való részvételük biztosítékai,
tiszteletben tartva az állampolgárok tájékozódási szabadsághoz való jogának érvényesülését
A mûsorkészítõ munkáját a jogszabályoknak megfelelõen, lelkiismerete és tudása szerint, függetlenül végzi. A mûsorkészítéssel összefüggésben csak a felelõs szerkesztõ utasíthatja a mûsorkészítõt, valamint minden olyan esetben, amikor kísérlet történik a mûsorkészítõi függetlenség megsértésére, a mûsorkészítõ köteles felettesét tájékoztatni.
A mûsorkészítõnek lehetõvé kell tennie például, hogy minden szereplõ kifejthesse a véleményét. A vélemény kinyilvánítása azonban nem lehet alkotmány- vagy törvénysértõ, nem sérthet személyiségi jogokat és nem lehet alkalmas a
személyek, nemek, népek, nemzetek, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elleni gyûlölet keltésére. A mûsorkészítõ felelõssége, hogy az ilyen véleménynyilvánítást – indokolt esetben – akár technikai eszközökkel is megakadályozza.
XII. A munkatársakra vonatkozó összeférhetetlenségi és magatartási szabályok,
különös tekintettel a politikai és hírmûsorokban foglalkoztatottakra
A mûsorszolgáltató politikai tájékoztató és hírszolgáltató mûsorszámaiban mûsorvezetõként, hírolvasóként, tudósítóként rendszeresen közremûködõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – mûsorszolgáltatónál politikai hírhez véleményt, értékelõ magyarázatot – kivéve a hírmagyarázatot – nem fûzhetnek.
Ennek alapján a politikai és hírmûsorokban foglalkoztatottak pártban, illetõleg egyéb politikai mozgalomban tisztséget nem viselhetnek, a mûsorkészítés során a munkatársak kötelesek megfelelni a sokoldalú tájékoztatás követelményének, így különösen a mûsorkészítés során nem propagálhatnak valamilyen politikai, illetõleg világnézetet.
A közmûsor-szolgáltatásban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben.
XIII. A mûsorkészítési tevékenység szakmai szabályai
A FARMOS TV mûsorkészítõje köteles a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és
alapvetõ érdekeit tiszteletben tartani, nem sértheti más nemzetek méltóságát.
XIV. A Farmos TV megrendelései, valamint a külsõ munkatársak megbízásai nem teremthetnek lehetõséget
jogosulatlan elõnyszerzésre a közmûsor-szolgáltató alkalmazottai számára
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A BTKT TV mûsorszolgáltatási szabályzata
Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az érdekelteket, hogy 367/2008. (II. 13.) számú határozatával
közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás vezetékes mûsorszolgáltatót, akinek mûsorszolgáltatási szabályzatát alább közöljük.
1. Alapelvek
1.1. A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás (székhelye: 8623 Balatonföldvár, Petõfi S. u. 1., adószám:
15571555-1-14, a továbbiakban: BTKT TV vagy mûsorszolgáltató) az Országos Rádió és Televízió Testülethez történt bejelentés alapján mûsorszolgáltatást végez a Balatonföldvári kistérség 13 településén a helyi kábeltelevíziós rendszeren.
1.2. A tevékenységét a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.), a bejelentésben foglaltak és a jelen mûsorszolgáltatási szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) alapján közmûsor-szolgáltatóként
folytatja. A BTKT TV a közmûsor-szolgáltatás törvényes és szakmai feltételeinek érvényre juttatásáról jelen szabályzatban rendelkezik.
1.3. Jelen szabályzat kötelezõ tartalommal bír a BTKT TV minden munkavégzésére (tartalomszolgáltató tevékenységre) irányuló, bármely, a BTKT TV-vel jogviszonyban álló alkalmazottjára (foglalkoztatottjára) nézve. A szabályzat a
foglalkoztatási jogviszony, így különösen: a jelen mûsorszolgáltatónál munkaviszony, a Polgári törvénykönyv alapján
kialakított megbízási, vállalkozási jogviszony – létesítése céljából megkötött bármely szerzõdés része.

2. Általános szabályok
2.1. Jelen szabályzat az Rttv. 2. § (Értelmezõ rendelkezések) alatt felsorolt fogalmi meghatározásait használja.
2.2. A BTKT TV mûsorszolgáltatása során különös figyelmet fordít az Rttv. 1. Cím (Alapelvek 3. §, 4. §, 5 §) alatt felsorolt maradéktalan teljesülésére.
2.3. A BTKT TV sugárzása során közszolgálati mûsorszámokat a fõmûsoridõben legalább 60 percben szolgáltat.
2.4. A reklám tényállításaiért – a tudatos félrevezetés kivételével – a BTKT TV felelõsséggel nem tartozik. Lelkiismereti, illetõleg világnézeti meggyõzõdést reklám útján a BTKT TV nem terjeszt, nemzeti ünnepek eseményeirõl, vallási és
egyházi szertartásokról készített mûsorszámok közlését közvetlenül megelõzõen és azt követõen reklámot nem közöl.
A BTKT TV híreket közlõ és idõszerû politikai tájékoztató mûsorszámokban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársai sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg reklámban és politikai hirdetésben. A BTKT TV burkolt, illetve
tudatosan nem észlelhetõ reklámot nem közöl.
2.5. A BTKT TV választási idõszakban az országgyûlési képviselõk, illetõleg a helyi, területi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról, továbbá a kisebbségi önkormányzatok választásáról és a társadalombiztosítási önkormányzatok választásáról szóló törvények szabályai szerint tesz közzé politikai hirdetést a mûsorszolgáltatásban. Választási idõszakon kívül politikai hirdetést kizárólag a már elrendelt népszavazással összefüggésben közöl.
2.6. A reklám, a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés közzétételének megrendelõje, továbbá az, akinek ezek közzétételéhez érdeke fûzõdik, a BTKT TV felelõsségét vagy szabadságát érintõ módon nem befolyásolhatja a mûsor tartalmát vagy – az idõpont kivételével – a mûsorszám idõbeli elhelyezését. A BTKT TV a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés tartalmáért felelõsséggel nem tartozik.
2.7. A BTKT TV nem tesz közzé dohányárut, fegyvert, lõszert, robbanóanyagot, alkoholtartalmú italt, kizárólag orvosi rendelvényre igénybe vehetõ gyógyszert, továbbá gyógyászati eljárást népszerûsítõ, ismertetõ reklámot. A BTKT TV
mûsorszámát nem támogathatja a fõ tevékenysége szerint alkoholtartalmú ital elõállítója vagy forgalmazója.
2.8. A reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kiskorúakat, hogy szüleiket vagy más felnõtteket játékok, illetve
más áru vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybevételére ösztönözzék. A reklám a játék tényleges természetét és lehetõségeit illetõen nem lehet félrevezetõ. A reklám nem mutathat gyermekeket erõszakos helyzetben, és nem buzdíthat erõszakra. A kiskorúaknak szóló reklám nem építhet a szülõk vagy tanárok iránti bizalomra.
2.9. Reklámot, közérdekû közleményt, jótékonysági felhívást, politikai hirdetést a BTKT TV e jellegének a közzétételt közvetlenül megelõzõ és azt követõ megnevezéssel, továbbá egy mûsorszámoktól optikai vagy felismerhetõen, elkülönítve tesz közzé. Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzétételekor annak forrását egyértelmûen megnevezi. Az Rttv. 2. § 16. pontjának a) alpontja szerinti közérdekû közlemény közzétételéért a BTKT TV ellenszolgáltatást
nem kér. A közérdekû közlemény idõtartama a két percet nem haladhatja meg – a korlátozás nem vonatkozik az Rttv.
137. § szerinti közérdekû közleményre. Reklámot mûsorszámok között tesz közzé a BTKT TV.
2.10. A mûsorszám támogatóját a közzétételt közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen meg kell nevezni. Támogatott mûsorszám nem hívhat fel és nem befolyásolhat a támogató vagy az általa meghatározott harmadik személy üzleti te-
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vékenységének igénybevételére, illetõleg az attól való tartózkodásra. A támogató a mûsorszolgáltató felelõsségét, illetve
szabadságát érintõ módon a mûsor vagy a támogatott mûsorszám tartalmát vagy mûsorbeli elhelyezését – az idõpont kivételével – nem befolyásolhatja. A BTKT TV nem tesz közzé – a mûsorelõzetes kivételével – olyan mûsorszámot,
amelyben a mûsorszám támogatójának védjegye, megkülönböztetõ jelzése, jelszava megjelenik. A politikai mûsorszám
nem támogatható. A kizárólag áru vagy szolgáltatás, megrendelésre szakosodott mûsorszolgáltatásra e pont – az elõzõ
mondatban foglaltak kivételével – nem alkalmazható. Nem támogathat mûsorszámot párt, politikai mozgalom, valamint
az a vállalkozás, amely – fõ tevékenysége szerint – e szabályzat szerint nem reklámozható terméket állít elõ, nagykereskedelmi forgalomban értékesít, illetõleg ilyen termékekkel kapcsolatos szolgáltatást nyújt. Ez a tilalom nem vonatkozik
a gyógyszertermék, illetve gyógyászati eljárás tekintetében érintett vállalkozás neve és védjegye közléséhez kötött támogatásra. A támogató megnevezésében – feltüntetett nevében – párt neve, jelszava, emblémája nem szerepelhet.
2.11. A BTKT TV különösen köteles a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alapvetõ érdekeit tiszteletben tartani, nem sértheti más nemzetek méltóságát. A BTKT TV rendszeresen, átfogóan, elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájékoztat a közérdeklõdésre számot tartó hazai és külföldi eseményekrõl, a vételkörzetében
élõk életét jelentõsen befolyásoló eseményekrõl, összefüggésekrõl, vitatott kérdésekrõl, az eseményekrõl alkotott jellemzõ véleményekrõl, az eltérõ véleményeket is beleértve. E feladatok ellátása során gondoskodik az Rttv. 137. §-ában
nem említett közérdekû közlemények nyilvánosságra hozataláról. A BTKT TV biztosítja a mûsorszámok és a nézetek
sokszínûségét, a kisebbségi álláspontoknak a megjelenítését, a mûsorszámok változatosságával gondoskodik a nézõk
széles köre, illetve minél több csoportja érdeklõdésének színvonalas kielégítésérõl. A BTKT TV különös figyelmet fordít az egyetemes és a nemzeti kulturális örökség értékeinek ápolására, a kulturális sokszínûség érvényesülésére, a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlõdését, érdeklõdését szolgáló, ismereteit gazdagító mûsorszámok bemutatására, a vallási
és egyházi, továbbá a nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúrák értékeinek megjelenítésére, az életkoruk, szellemi és
lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetû csoportok számára fontos információk elérhetõvé tételére, különös tekintettel a gyermeki jogokat ismertetõ, a mûsorok fõmûsoridõben történõ bemutatására, az ország különbözõ területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítõ mûsorszámok bemutatására.
2.12. A reklám idõtartama egyetlen – bármiként számított – mûsorában sem haladhatja meg a hat percet.
A napi mûsoridõ átlagában számított óránként a reklám idõtartama nem haladhatja meg az öt percet. A reklám idõtartamába a reklámtartalmú képernyõszöveg – kivéve a mûsoridõn kívüli képernyõszöveget – megjelenítése is beleszámít. Reklám csak mûsorszámok – összetett mûsorszámokban az egyes mûsorszámok – között tehetõ közzé. A sport- és más olyan
közvetítésekben, amelyekben természetes szünetek vannak, a reklám a részek között és a szünetekben közzétehetõ.
Alkoholtartalmú ital nem reklámozható. A közszolgálati mûsorszolgáltató és a közmûsor-szolgáltató mûsorszámát
nem támogathatja a fõ tevékenysége szerint alkoholtartalmú ital elõállítója és forgalmazója. A közszolgálati mûsorszolgáltatásban és a közmûsor-szolgáltatásban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben. Az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási mintaként bemutató, illetõleg a szexualitást öncélúan ábrázoló mûsorszámot tilos közzétenni.
2.13. Csak az alábbi mûsorszámok támogathatók: vallási és egyházi tartalmú mûsorszámok, mûvészeti és kulturális
eseményeket bemutató, közvetítõ mûsorszámok, a nemzeti és az etnikai kisebbségi anyanyelvû, illetve a nemzeti és etnikai kisebbségek életét, kultúráját bemutató mûsorszámok, az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi
körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetben lévõ csoportok számára készített mûsorszámok.
A rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól független – sem
képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben.
Az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási mintaként bemutató, illetve a szexualitást öncélúan ábrázoló
mûsorszámot közzétenni tilos.

3. A pártoktól és a politikai mozgalmaktól való függetlenség elvei és biztosítékai
3.1. A BTKT TV ezen szabályzat szerinti közmûsor-szolgáltatói tevékenységét a politikai pártoktól és mozgalmaktól
függetlenül folytatja, a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglalt, a véleménynyilvánítás és a sajtószabadságra vonatkozó garanciák alapján.
3.2. A pártok és a politikai mozgalmak tevékenységérõl és elveirõl a mûsorszolgáltató folyamatosan tájékoztatást ad
úgy, hogy a tájékoztatás objektív, tárgyszerû, kiegyensúlyozott és pártatlan legyen. Annak keretében az eltérõ álláspontokat meg kell világítani és lehetõséget kell adni arra, hogy a nézõ a véleményeket összehasonlítsa. A mûsorszolgáltató
nem kötelezhetõ arra, hogy a politikai pártoknak és mozgalmaknak a mûsorokban számszerûen is (másodpercben)
egyenlõ megjelenési lehetõséget biztosítson.
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3.3. A politikai pártok és mozgalmak sem közvetve, sem közvetlenül nem befolyásolhatják sem maguk, sem más hasonló szervezetek megjelenítésének körülményeit.
3.4. A mûsorszolgáltató politikai hirdetést az országgyûlési, illetve az önkormányzati választások, továbbá az elrendelt népszavazás idején kívül nem tesz közzé. A politikai hirdetések közzétételének szabályaira nézve a mûsorszolgáltatót csak a jogszabályok elõírásai kötelezik.
3.5. A mûsorszolgáltató nem készít olyan mûsorszámot, amely egyetlen politikai párt vagy mozgalom nézeteit népszerûsíti, továbbá nem toborozhat politikai párt vagy mozgalom rendezvényein való részvételre.
3.6. A mûsorszolgáltató az általa megválasztott formában szerepeltetheti a helyi vagy országos politikai közélet érdeklõdésére számot tartó személyiségeit, azonban ebben az esetben sem válhat a mûsorfolyam egyetlen politikai vagy
eszmei nézetrend kifejezõdésévé.
3.7. A mûsorszolgáltató a politikai pártok és mozgalmak által nyilvánosságra hozott dokumentumokat szerkesztett
formában teszi közzé. Politikai pártok és mozgalmak, országgyûlési és önkormányzati képviselõk, polgármesterek és alpolgármesterek kommentárt, magyarázatot és jegyzetet a mûsorszolgáltató mûsoraihoz nem fûzhetnek.
3.8. Politikai pártok és mozgalmak, országgyûlési és önkormányzati képviselõk, polgármesterek és alpolgármesterek
bármely megnyilvánulása esetén a mûsorszolgáltató közli a megszólaló személy tisztségét és pártállását, illetve az általa
képviselt mozgalom megnevezését. Mellõzni ezt csak akkor lehet, ha a megszólaló személy politikai tevékenységétõl
teljes mértékben független minõségben szólal meg. A mûsorszolgáltató még ebben az esetben is ragaszkodhat a tisztség,
a pártállás, illetve a mozgalom megnevezéséhez.
3.9. A mûsorszolgáltató sem politikai párttól és mozgalomtól, sem központi vagy helyi államhatalmi vagy államigazgatási szervtõl, sem azok tisztségviselõitõl közvetlen vagy közvetett olyan utasítást nem fogadhat el, amely a mûsorszolgáltatás vagy a mûsorszámok tartalmára, idejére, mûsorkörnyezetére, idõtartamára, továbbá a szerkesztés egyéb elveire
vonatkoznék.

4. A hírek, idõszerû politikai mûsorok sokoldalúságának és kiegyensúlyozottságának, a vitatott kérdések ismertetésének, a vélemények, nézetek sokféleségének bemutatására vonatkozó elvek
4.1. A mûsorszolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a közvéleményt foglalkoztató, a közérdeklõdésre számot tartó
vagy a vitatott kérdésekben minden lényeges, a helyi közélet szempontjából befolyásoló vélemény megismerhetõ legyen.
4.2. A hírekben, illetve politikai mûsorokban a vélemények kinyilvánításának jogát csak a mûsor idõtartama korlátozhatja, de az is csak az arányosság szempontjai alapján.
4.3. A mûsorszolgáltató köteles arra, hogy a nézõ véleményének kialakításához szükséges minden lényeges információt és véleményt megjelenítsen.
4.4. A mûsorszolgáltató törekszik arra, hogy a hírekben, illetve a politikai mûsorokban a helyi közéletet meghatározó
társadalmi csoportok véleménye helyet kapjon.
4.5. A mûsor közzétételének nem akadálya, ha valamely álláspont képviseletére objektív vagy szubjektív okból nincs
lehetõség. Ebben az esetben az akadály okáról a mûsorszolgáltató a nézõt tájékoztatni köteles.
4.6. A hír-, illetve a politikai mûsorban megjelenõ információk forrását a mûsorszolgáltató ellenõrzi és ahol szükséges, megjelöli. Ha több információ ellentétes tartalommal áll rendelkezésre, azok közül legalább két, egymástól független hírforrásból származó információt kell közzétenni az ellentmondásra történõ egyértelmû figyelemfelhívás mellett.
4.7. A különbözõ vélemények megszólaltatásakor a mûsorszolgáltató a véleménynyilvánításhoz fûzõdõ alkotmányos
jog elvei szerint lehetõséget ad arra, hogy a megszólaló álláspontját ismertesse. Ez azonban nem járhat a személyiséghez
fûzõdõ jogok sérelmével, megfogalmazásában pedig nem lehet durva, illetve alkalmas arra, hogy más becsületét vagy jó
hírnevét sértse. Ha ez – különösen élõ mûsorban – mégis elõfordulna, a mûsorszerkesztõnek haladéktalanul közölnie
kell, hogy ez a megszólaló, nem pedig a mûsorszolgáltató álláspontja.
4.8. Hír- és politikai mûsorokban a mûsorvezetõ saját pártpolitikai kötõdését nem jelenítheti meg, saját véleményét az
elhangzott álláspontok mellett vagy ellen nem ismertetheti.
4.9. Bármely állásfoglalás vagy vélemény a szerkesztés során nem változhat meg úgy, hogy ellentmondásban álljon a
megkérdezett álláspontjával.
4.10. Ha a hír- vagy politikai mûsorban tartalmi vagy tárgyi tévedés hangzott el, azt a lehetõ leghamarabb ki kell javítani a nézõ figyelmének erre történõ egyértelmû felhívása mellett.
4.11. Politikai mûsorban a mûsorvezetõnek törekedni kell arra, hogy a résztvevõk egymás emberi méltóságának tiszteletben tartásával fejtsék ki véleményüket.
4.12. Helyreigazítást, illetve kifogást lehet közzétenni az érintett kérelmére, illetve kötelezõ a közzététel akkor, ha ezt
jogerõs bírói ítélet vagy a Panaszbizottság határozata elõírja.
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5. Az anyanyelvi kultúra ápolásának követelményei
5.1. A szabályzat elõírásainak alkalmazása során a mûsorszolgáltató köteles a magyar nyelv helyes és pontos használatára, kerülve az anyanyelvet rontó fordulatok, a magyarul is kifejezhetõ idegen szavak indokolatlan és gyakori használatát. Idegen nevek és szavak használatakor a mûsorszolgáltató az adott nyelv fonetikai és kiejtési szabályait veszik figyelembe, kivéve, ha a használt név vagy kifejezés magyaros kiejtéssel került a köztudatba.
5.2. A mûsorvezetõknek figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a megszólalókat – személyük sérelme nélkül – a magyar
nyelv helyes használatára késztessék.
5.3. A mûsorszolgáltató köteles kerülni a durva, a trágár, illetve a szeméremsértõ kifejezések alkalmazását.
5.4. A mûsorszolgáltató a fõszerkesztõ útján anyanyelvvédõ bizottságot hoz létre, a vételkörzetben társadalmi elismertségre szert tett három személy felkérésével, akik félévente értékelik a mûsorszolgáltató anyanyelvhasználatát. Az
értékelést a szerkesztõségi értekezleten ismertetni kell. A bizottság tagjai feladatuk ellátásáért a mûsorszolgáltató részérõl díjazásban nem részesíthetõek, véleményük függetlenségének biztosítása érdekében.

6. A nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrája, életük bemutatásának követelményei
6.1. A mûsorszolgáltató – az erre szolgáló speciális mûsoron kívül is – e szabályzat elõírásainak megfelelõen sokoldalúan és tárgyilagosan mutatja be a nemzeti és etnikai kisebbségek életét, kultúráját és hagyományait. Ennek során a mûsorszolgáltató nem adhat helyt a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó, a közgondolkodásban kialakult negatív
sztereotípiáknak.
6.2. A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó személyeket a társadalmi élet különbözõ megnyilvánulásaiban kell bemutatni, és tartózkodni kell attól, hogy a megjelenítés egyoldalú legyen, illetve hogy csak a kisebbség hagyományosan
elfogadott szerepeiben történjék.
6.3. A nemzeti és etnikai kisebbségek bemutatásakor figyelmet kell fordítani arra, hogy hagyományaik, kultúrájuk és
mûvészetük bemutatása megfelelõ súllyal kifejezésre jusson.
6.4. A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó személyeknek akkor is joga van saját nyelvén megszólalni, ha a magyar
nyelvet egyébként érti és beszéli. Ebben az esetben a mûsorszolgáltató kötelezettsége a tolmácsolás biztosítása.

7. A kulturális, tudományos, világnézeti és vallási sokféleség tárgyilagos bemutatása
7.1. A mûsorszolgáltató kulturális mûsoraiban törekszik arra, hogy bemutassa a nemzeti és egyetemes mûvészet értékeit, valamennyi nézõi réteg érdeklõdésének figyelembevételével.
7.2. A mûsorszolgáltató mûsoraiban népszerûsíti a mûvészeti alkotásokat és elõsegíti azok befogadását. A mûsorszolgáltató a kulturális értékek terjesztését úgy végzi, hogy megkülönböztetést vagy kizárólagosságot nem alkalmazva, a nézõt a kulturális érték fontosságának elismeréséhez segítse hozzá.
7.3. A mûsorszolgáltató lehetõségeihez mérten beszámol a tudomány eredményeirõl. Tudományos kérdésekben biztosítani kell az eltérõ vélemények megjelenítését. Új tudományos eredmények ismertetése a nézõben nem kelthet megalapozatlan várakozást.
7.4. Általánosan még el nem fogadott tudományos eredmények közlésekor az ellentétes vélemények ismertetése nem
kerülhetõ el. Az eredmény bizonytalanságára a nézõ figyelmét kifejezetten és egyértelmûen fel kell hívni.
7.5. A tudományos eredmények ismertetésekor a közérthetõségre törekedni kell. Szükség esetén bármely tudományos
kérdésben igénybe kell venni szakértõ személyek vagy szervezetek segítségét.
7.6. Tudományos mûsor nem szolgáltatható a nézõ egészségi állapotának közvetlen befolyásolása céljából, illetve e
célra módszerek és eszközök nem ajánlhatók.
7.7. A mûsorszolgáltató felelõs azért, hogy világnézeti, illetve vallási meggyõzõdését sértõ nézetek a mûsorban ne
hangozhassanak el.
7.8. A mûsorszolgáltató köteles a világnézeti és vallási kérdésekben elfogultságtól mentesen ábrázolni a világnézetekre
és vallásokra vonatkozó nézeteket. A mûsorszolgáltató mûsorában világnézeti vagy vallási propaganda nem folytatható.
7.9. A mûsorszolgáltató kiegyensúlyozott lehetõséget biztosít a Magyar Köztársaságban bejegyzett egyházak hitéleti
tevékenységének bemutatására. E tevékenység során az érintett egyház részére a mûsorszolgáltató konzultációs lehetõséget, illetve részvételt tesz lehetõvé.
7.10. A világnézeti, illetve vallási mûsorpolitikai nézetek népszerûsítésére nem szolgálhat, és nem irányulhat más világnézet vagy vallás ellen.
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7.11. A szertartások tartalmáért a mûsorszolgáltató nem tartozik felelõsséggel. A szertartások és más egyházi események közvetítése mûsorkörnyezetének kialakításakor figyelembe kell venni a vallásos ember érzelmeit és a hitélet méltóságát.
7.12. Vallási vagy világnézeti tartalmú mûvészeti alkotás közzététele esetén – különösen, ha vitatott tartalmú alkotásról van szó – a vallásos vagy világnézeti tartalomra a nézõ figyelmét fel kell hívni.

8. A megkülönböztetõ jelzéssel ellátott mûsorszámok közzététele
8.1. A szabályzat alábbi meghatározásai szerint a BTKT TV mûsorszolgáltató a következõ mûsorszámokat látja el
megkülönböztetõ jelzésekkel és szöveges felvezetéssel:
– reklámok,
– közérdekû közlemények és jótékonysági felhívás,
– politikai és választási hirdetések,
– támogatott mûsorszámok,
– vallási és világnézeti mûsorok,
– kommentár és hírmagyarázat.
8.2. Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzététele esetén mindig meg kell nevezni a közzétevõ szervezet, illetve a közlemény forrását. A jótékonysági felhívás reklámozásra nem használható.
8.3. A politikai és választási hirdetéseket a mûsortól elkülönítetten kell közzétenni, megjelölve a közzététel okát (országgyûlési vagy önkormányzati képviselõk választása, népszavazás).
8.4. A közönség figyelmét külön fel kell hívni minden olyan mûsorszámra, amely a kiskorú fejlõdését hátrányosan befolyásolhatja. A törvényben e körbe utalt mûsorokon kívül a mûsorszolgáltató az ilyen mûsorszámok körét maga határozhatja meg. Az ajánlott korhatár 10, 14 és 18 év. A korlátozásra a mûsorelõzetesekben, -ajánlókban és -újságokban is
utalni kell.
8.5. A támogatott mûsorszám támogatóját a közzétételt közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen egyértelmûen kell
megnevezni. A megnevezés nem járhat együtt a támogató reklámjával.
8.6. A vallási vagy világnézeti mûsorszámokat közvetlenül megelõzõen és azt követõen egyértelmûen tájékoztatni
kell a nézõt a mûsor jellegérõl. Szertartás vagy egyházi esemény közvetítésekor meg kell nevezni a tartalomért felelõs
egyházat.
8.7. Politikai tájékoztató- és hírmûsorokban a hírekhez kommentárt, jegyzetet és magyarázatot e minõség megjelölésével, a szerzõ megnevezésével és a hírektõl megkülönböztetetten kell közzétenni.
8.8. A reklámot a mûsortól elkülönítetten, azonosítható szignállal kell közzétenni akkor is, ha az beszélgetés formájában hangzik el. A szignál minden esetben külön konferálással pótolható.

9. A kiskorúakra vonatkozó rendelkezések
9.1. A mûsorszolgáltató a kiskorúak szellemi és erkölcsi fejlõdésére súlyosan ártalmas mûsorszámokat nem közvetít.
9.2. A mûsorszolgáltató mûsoraival igyekszik segíteni a kiskorúak szellemi, társadalmi és erkölcsi fejlõdését, a világ
megismerését és pozitív magatartásminták kialakulását.
9.3. A mûsorszolgáltató védi a kiskorúak személyiségi jogait és emberi méltóságát. Ezen belül a mûsorszolgáltató
nem él vissza a kiskorú tapasztalatlanságával és nem használja ki azt, a kiskorút nem hozza nevetséges helyzetbe, és nem
teszi ki sem fizikai, sem lelki megpróbáltatásnak. Gyermekkorú személy a mûsorban csak szülõje, törvényes képviselõje
vagy osztályfõnöke jóváhagyásával szólaltatható meg.
9.4. Kiskorúak számára készült mûsorokban durva, szeméremsértõ kifejezés, illetve káromkodás nem használható,
még hangjelzéssel történt helyettesítéssel sem.
9.5. Gyermekkorú személy szexuális helyzetben vagy arra utaló körülmények között nem szerepeltethetõ. A reklámok
közzététele során a mûsorszolgáltató az alábbi szabályok megtartására köteles:
– A reklámok (közvetlenül) erõszakosan nem beszélhetik rá a kiskorúakat tapasztalatlanságuk és hiszékenységük kihasználásával egy adott termék megvételére vagy szolgáltatás igénybevételére.
– A reklámok (közvetlenül) erõszakosan nem biztathatják a kiskorúakat, hogy szüleiket vagy másokat rábeszéljenek
arra, hogy egy adott terméket megvásároljanak, vagy szolgáltatást igénybe vegyenek, illetve nem tartalmazhatnak számukra közvetlen vásárlási ajánlatot.
– A reklámok nem használhatják ki azt a különleges tiszteletet, amit a kiskorúak szüleikkel, tanáraikkal vagy egyéb
személyekkel kapcsolatban éreznek.
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– A reklámok hanghatásokkal vagy más módon és indokolatlanul nem mutathatnak kiskorúakat veszélyes helyzetekben.
– A reklámok nem válthatják ki a kiskorúakban, fiatalokban azt az érzést, hogy a reklámozott áru nélkül társaiknál alacsonyabb rendûek. Az ár feltüntetése – például a „csak” szó használata – nem kelthet a kiskorúakban elképzelést a termék tényleges értékét illetõen. A reklám nem utalhat arra, hogy a termék megvásárlása, szolgáltatás igénybevétele minden család költségvetésébe belefér.

10. Reklámtevékenység, támogatás
10.1. A reklám nem élhet vissza a fogyasztó bizalmával, nem használhatja ki tapasztalatlanságát vagy tudatlanságát.
10.2. A reklám nem kelthet félelmet, nem dicsérheti fel az erõszakos magatartást, az emberi és természeti környezet
károsítását, az állatok kínzását.
10.3. A reklám nem igazolhat hátrányos faji, vallási vagy nembeli megkülönböztetést, ábrázolásmódja nem sértheti az
emberi méltóságot.
10.4. A reklám nem irányulhat nem kellõ mennyiségben rendelkezésre álló árura, szolgáltatásra.
10.5. A reklám nem lehet túlzó, nem vezetheti félre, illetve tévesztheti meg a fogyasztót sem közvetve, sem közvetlenül, különös tekintettel:
– termék, szolgáltatás legfontosabb tulajdonságaira,
– áru értékére és a ténylegesen fizetendõ teljes árra,
– a szállításra, a cserére, a visszavételre a javításra és a karbantartásra,
– a garanciális feltételekre,
– a szerzõi jogokra és ipari tulajdonjogokra,
– a hivatalos minõsítésre,
– a jótékonysági célra fordítandó hányadra.
10.6. A reklám nem élhet vissza a mûszaki és tudományos kutatási eredményekkel. A reklám nem tüntethet fel tudományosan megalapozottnak olyan állításokat, melyek nem azok. A reklámban szereplõ személyek nem kelthetnek olyan
képzetet, hogy a terméket orvos ajánlja.
10.7. Az összehasonlításoknak bizonyítható tényen kell alapulni, melyek független forrásból származnak.
10.8. A reklám nem ronthatja más termékek, cég vagy személy hitelét.
10.9. A reklám nem mutathat be olyan személyt vagy tulajdonát, aki erre elõzetesen nem adott engedélyt.
10.10. A reklám nem használhatja jogtalanul más cég, vállalat vagy intézmény nevét, hanghatásokkal azok kezdõbetûit vagy goodwilljét.
10.11. A reklám nem másolhatja le más reklámok általános megjelenését vagy részleteit olyan módon, hogy félrevezetõ legyen.
10.12. A reklám csak magyar nyelvû lehet. Ez alól csak a szlogen, illetve a reklámdal képez kivételt, azonban a szlogent magyar nyelven is közölni kell.
10.13. A reklám nem tartalmazhat pornografikus szöveget, illetve nem szólhat öncélúan a szexualitásról. A reklám
nem használhat durva vagy a közízlést sértõ szavakat és kifejezéseket.
10.14. Nemzeti ünnepek eseményeirõl, illetve egyházi szertartásokról készített mûsorszámokat megelõzõen vagy azt
követõen reklám nem közölhetõ. A jelen szabályzat céljai megvalósulása érdekében a BTKT TV fõszerkesztõje meghatározhat egyéb olyan mûsorszámokat és mûsoridõket is, amelyekben reklám nem tehetõ közzé.
10.15. A reklámszerzõdéseket vagy maga a mûsorszolgáltató, vagy az ezzel megbízott reklámügynökség köti meg. Ha
közzététel után jut a mûsorszolgáltató tudomására, hogy a reklámot nem lehetett volna közvetíteni, köteles haladéktalanul a reklám közvetítését megszüntetni.
10.16. A mûsor támogatója nem befolyásolhatja a mûsorszám tartalmát, illetve elhelyezését.
10.17. A támogatót a mûsorszám elõtt és az után egyértelmûen meg kell nevezni. A megnevezés reklámozásra nem
használható fel.

11. A közérdekû közlemények közzététele
11.1. A közérdekû közlemények forrását és hitelességét a mûsorszolgáltató ellenõrizni köteles.
11.2. Állami vagy helyi önkormányzati feladatot ellátó szervezet által közölni kívánt közérdekû közleményt a mûsorszolgáltató ingyenesen teszi közzé. Méltánylást érdemlõ ok esetén a természetes személy által közzétenni kívánt közérdekû közlemény is ingyenes.
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11.3. A közérdekû cél támogatására irányuló közérdekû közleményt a mûsorszolgáltató térítés ellenében teszi közzé.
Térítésmentes közérdekû közlemény csak illetékes személytõl és írásban fogadható el.
11.4. A közérdekû közlemény közzététele vagy bemondó által történt felolvasással, vagy a technikai elõírások figyelembevételével készített hanganyag lejátszásával történhet.
11.5. A közérdekû közleményt haladéktalanul, az átvételétõl számított elsõ mûsorszámot megelõzõen közzé kell tenni, ha a közzététel elmaradása az élet- és vagyonbiztonságot, társadalmi csoportok vagy személyek méltányolható gazdasági érdekeit veszélyeztetné vagy károkozással járna.

12. A mûsorkészítõk önállósága, függetlensége és felelõssége
12.1. A mûsorszolgáltatónál munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló mûsorkészítõk tevékenységüket az arra vonatkozó jogszabályok és e szabályzat keretein belül függetlenül végzik. A mûsorkészítõ a mûsorszolgáltató erre illetékes
vezetõin kívül nem utasítható. A mûsorkészítõnek joga van arra, hogy a jogszabályt sértõ vagy e szabályzattal ellentétes
utasítás végrehajtását megtagadja. Az utasítás megtagadásának okáról és körülményeirõl a mûsorszolgáltató illetékes
vezetõje és a mûsorkészítõ által aláírt jegyzõkönyvet kell haladéktalanul felvenni.
12.2. A felelõs szerkesztõ és a fõszerkesztõ mûsorértékelése nem minõsül a mûsorkészítõi függetlenség megsértésének. Abban az esetben, ha a mûsorértékelés a mûsorkészítõ számára sérelmes, joga van azt írásban rögzíteni.
12.3. A mûsorkészítõ nem kötelezhetõ meggyõzõdésével vagy lelkiismeretével ellentétes tartalmú mûsorszám készítésére vagy az abban való közremûködésre. Ebben az esetben a mûsorkészítõnek joga van nevét a mûsorszámról levétetni, ez azonban nem akadályozza meg a mûsor közzétételét. A mûsorkészítõt megilleti a jogszabályok szerint a szellemi
alkotáshoz fûzõdõ jog védelme. Ennek szabályait a mûsorkészítõ foglalkoztatására irányuló szerzõdésben rögzíteni kell.
12.4. A mûsorkészítõt alkotmányos jogainak gyakorlásában a mûsorszolgáltató nem akadályozhatja meg. A mûsorkészítõt tevékenysége során megilleti a sajtóról szóló 1986. évi II. törvényben foglalt védelem.
12.5. A mûsorkészítõ tevékenysége során nem sértheti az állampolgárok tájékozódásához fûzõdõ jogát, nem veszélyeztetheti a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági érdekeit és az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát.
12.6. A mûsorkészítõ fontos információkat nem hallgathat el vitás esetben, különösen akkor, ha az információ személyiségi jogokat sértene, erkölcsi vagy anyagi kárt okozna; a mûsorkészítõ köteles konzultálni az illetékes vezetõvel.
12.7. A mûsorkészítõ nem felelõs azokért a változtatásokért, amelyeket tudta nélkül vagy tiltakozása ellenére hajtottak végre mûsorán.
12.8. A mûsorkészítõ saját véleményét, meggyõzõdését vagy elõítéleteit a mûsorban nem fejtheti ki, és nem kelthet
olyan benyomást, hogy az elhangzott álláspont a mûsorszolgáltató véleménye.
12.9. A mûsorkészítõnek a mûsorban való személyes közremûködése során kerülnie kell az indulatos megnyilvánulásokat, illetve azt, hogy más indulatos megnyilvánulásokat elfogadjon. A mûsorkészítõnek tiszteletben kell tartania a mûsorban részt vevõk álláspontját, illetve személyes megjelenését. A mûsorvezetõ nem tehet megjegyzést a mûsorban részt
vevõk társadalmi helyzetére, testi adottságaira, nevére, családi állapotára, és nem használhat olyan kifejezéseket vagy teremthet olyan helyzetet, amelyben a résztvevõk nevetségessé válnának vagy egyébként megalázó helyzetbe kerülnének.
12.10. A mûsorkészítõ közvetlenül részt vehet a mûsorkészítés elveinek alakításában, ehhez észrevételeket fûzhet. Álláspontjuk kifejtésében a mûsorkészítõk egyenlõ jogokat élveznek.

13. Összeférhetetlenségi és magatartási szabályok
13.1. A mûsorszolgáltató munkatársa minden, a mûsorszolgáltatóval bármely foglalkoztatási – így különösen: munka-, a Polgári törvénykönyv alapján kialakított megbízási, vállalkozási – jogviszonyban álló, a mûsorfolyam elkészítésében alkotói felelõsséggel közremûködõ személy.
13.2. A munkatársak sem magánéletükben, sem munkahelyükön kívüli társadalmi életükben nem veszélyeztethetik a
mûsorszolgáltató jó hírnevét.
13.3. A 13.1. pont szerinti munkatárs nem lehet politikai párt vagy mozgalom vezetõ tisztségviselõje. A hírekben és a
politikai mûsorokban szereplõ 13.1. pont szerinti munkatárs politikai párt vagy mozgalom nevében közszereplést nem
vállalhat.
13.4. A munkatársak írott politikai sajtótermék szerkesztõi nem lehetnek. Abban az esetben, ha e tevékenység nem veszélyezteti a mûsorszolgáltató pártatlanságra vonatkozó kötelezettségét, a mûsorszolgáltató vezetõje a tevékenységre
írásban engedélyt adhat, amelyben szabályozni kell a tevékenységre vonatkozó részletes feltételeket.
13.5. A mûsorszolgáltató telephelyein semmilyen párttal vagy politikai mozgalommal kapcsolatos tevékenység nem
folytatható, és ilyen célra helyiség nem adható bérbe.
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13.6. Ha a munkatárs egyesület vagy nem politikai célra létrejött társadalmi szervezet vezetõségi tagja, illetve alapítvány kuratóriumi tagja, gazdálkodószervezet tulajdonosa vagy felügyelõbizottságának tagja, ezen szervezetekre vonatkozó mûsort nem készíthet.
13.7. Amennyiben a mûsorkészítõ országgyûlési vagy önkormányzati képviselõ-jelöltséget vállal, ennek bejelentésétõl a választás napjáig (két forduló esetén a számára döntést hozó napig) a mûsorkészítésben nem vehet részt. Ha a mûsorkészítõt országgyûlési vagy önkormányzati képviselõvé megválasztják, mandátuma érvényessége idején politikai,
közéleti vonatkozású mûsor készítésében nem vehet részt.
13.8. A mûsorkészítõ más mûsorszolgáltatónál tevékenységet csak a mûsorszolgáltató vezetõjének írásos engedélyével végezhet.
13.9. A mûsorszolgáltató vezetõi, illetve azok közeli hozzátartozói nem lehetnek vezetõ tisztségviselõi, tulajdonosai
és felügyelõbizottság tagjai azon gazdálkodószervezeteknek, amelyekkel a mûsorszolgáltató gazdasági célra irányuló
szerzõdést köt.
13.10. A pénzügyi élet eseményeivel foglalkozó mûsorokban a mûsorkészítõ bennfentes információkat nem közölhet.
A mûsorkészítõ csak a mûsorszolgáltató vezetõjének elõzetes engedélyével nyilatkozhat olyan pénzügyi mûveletrõl, illetve értékpapírról, amelyben részt vett, illetve amely a birtokában van.
13.11. A munkatársak ajándékot a szokásos ajándéktárgyakon kívül nem fogadhatnak el és támogatott mûsorszám bevételébõl. Támogatott mûsorszám mûsorkészítõje nem lehet a támogató gazdálkodószervezet tulajdonosa, felelõs tisztségviselõje, felügyelõbizottságának tagja, és nem állhat a támogatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban. Ezeket a
rendelkezéseket alkalmazni kell a felsorolt személyek közeli hozzátartozóira is.
13.12. A munkatársak magatartásukkal, viselkedésükkel és külsõ megjelenésükkel nem sérthetik a mûsorszolgáltató
jó hírnevét.
13.13. A munkatárs nem hozhat nyilvánosságra olyan adatot, amely a mûsorszolgáltató üzleti titokkörébe tartozik. Az
üzleti titok körét a munkatárs munkavégzésre irányuló szerzõdésében rögzíteni kell.
13.14. A mûsorkészítõnek mindig figyelembe kell azt vennie, hogy a mûsorban megjelenõ személyek számára a nyilvánosság nem természetes közeg, ezért törekednie kell arra, hogy a szereplõ személy ilyen irányú feszültségét levezesse.
A mûsorban szereplõ személy tapasztalatlanságával a mûsorkészítõ nem élhet vissza, különösen kiskorúak és társadalmi
szerepkörükben kiszolgáltatott személyek esetében.
13.15. A mûsorkészítõ magatartásában nem tehet különbséget a résztvevõk társadalmi helyzete között. Ezen belül törekednie kell arra, hogy egyforma megszólításokat alkalmazzon a szereplõk irányában, azok társadalmi helyzetétõl függetlenül. A megszólításokban a köznyelvben szereplõ udvarias formákat kell használni, ideértve a szereplõ hivatali rangjával vagy foglalkozásával történõ megszólítást. („X úr”, „X.-né asszony”, „kisasszony”, „államtitkár úr”, „polgármester
úr”, „tanár úr” stb.) A tegezõdést lehetõség szerint kerülni kell. A mûsorkészítõ nem használhat bizalmas megszólításokat, illetve olyan megszólításokat, amelyek a szereplõ személy alárendelt társadalmi helyzetére utalnak. Kiskorú személyt csak 14 éves kora alatt lehet tegezni és keresztnevén szólítani.
13.16. Az ifjúság számára készült mûsorokban, ha a mûsorkészítõk és szereplõk egy korosztályba tartoznak, a tegezõdés és az ifjúságra jellemzõ bizalmas hangnem használata megengedett.
13.17. A mûsorkészítõ külsõ megjelenésében kerülje a szélsõségeket, és ne utaljon saját anyagi helyzetére. A mûsorkészítõ öltözködésében lehetõség szerint alkalmazkodjék ahhoz a társadalmi közeghez, amelynek bemutatására a mûsor
irányul. A mûsorkészítõ külsõ megjelenésében is kerülje fensõbbségének kifejezõdését.
13.18. A mûsorkészítõ ne hangsúlyozza a mûsor tárgyát meghatározó társadalmi közegben való bennfentességét, és
kerülje az ezekre vonatkozó, a nézõ által nem érthetõ kifejezések és fordulatok használatát.

14. A mûsorkészítés szakmai szabályai
14.1. A BTKT TV közmûsor-szolgáltató feladata az, hogy hitelesen, pontosan, tárgyilagosan, idõszerûen és kiegyensúlyozottan tájékoztasson az országban és a világban történt eseményekrõl, közvetítse a nemzeti és egyetemes kultúra és
tudomány értékeit és eredményeit, biztosítson esélyegyenlõséget a társadalom tagjainak megnyilvánulására, szolgálja a
társadalom rétegeinek speciális igényeit és érdeklõdését.
14.2. Ennek érdekében a mûsorszolgáltató színvonalas elõkészítõ munkával és felkészülten közelít a mûsorszolgáltatásban elõadódó témákhoz, mellõzi az elõítéleteket, a közhelyeket és sztereotípiákat.
14.3. A mûsorszolgáltató az általa elkövetett tévedést azonnal ismerje el, és juttassa a nézõ tudomására. A mûsorszolgáltató a tudatos megtévesztés eszközeivel soha és semmilyen körülmények között nem élhet, és az ebbõl adódó kárt viselnie kell.
14.4. A mûsorszolgáltatónak tartózkodnia kell ellenõrizetlen tények, számok és adatok közlésétõl. Olyan közlés esetén, amely az emberi életre vonatkozik – így balesetek, tûzesetek, bûnügyek, terrorcselekmények stb. esetében – az áldo-
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zatok megnevezése csak abban az esetben lehetséges, ha ez hivatalos megerõsítést nyert és az áldozat hozzátartozói a
közzétételhez hozzájárultak. Közismert személyek esetében e rendelkezés alól kivételt lehet tenni.
14.5. Az erre hatáskörrel rendelkezõ állami szerv által elrendelt hírzárlatot a mûsorszolgáltatónak tiszteletben kell tartania, de a hírzárlat kimondását közölheti. Ha bármely más tájékoztató eszköz útján a hírzárlat megsérül, az ennek eredményeképpen nyilvánosságra került hírt a forrás megjelölésével közölni lehet.
14.6. A mûsorszolgáltatónak tiszteletben kell tartania az ártatlanság vélelméhez fûzõdõ alkotmányos jogot. Ennek értelmében a mûsorszolgáltató senkit nem nyilváníthat bûncselekmény elkövetésében vétkes személlyé mindaddig, amíg
annak bûnösségét jogerõs bírói ítélet meg nem állapította. A mûsorszolgáltató legyen figyelemmel arra, hogy a bûncselekmény lehetséges elkövetõjét a nyomozati szakaszban „gyanúsítottként”, bírósági szakaszban „vádlottként” nevezze
meg. A mûsorszolgáltató köteles tiszteletben tartani a sértett személyiségi jogait. Szexuális bûncselekmények sértettjeinek nevét csak kifejezett írásos jóváhagyásuk esetén szabad közzétenni. Fiatalkorú sértett nevének közzététele még akkor is tilos, ha ehhez szülõje vagy törvényes képviselõje hozzájárulna.
14.7. Bûncselekménnyel gyanúsított személyek megszólaltatása esetén a mûsorszolgáltatónak ügyelni kell arra, hogy
a bûnelkövetés ne tûnhessék fel pozitív színben. A bûncselekmények helyszínén készült hangfelvételek közzétételét
megelõzõen – amennyiben azok alkalmasak a nézõ fizikai vagy érzelmi megrendülésének kiváltására –, a következményre a nézõk figyelmét fel kell hívni.
14.8. A nemzeti, etnikai és egyéb kisebbségek, vallási felekezetek, népek és nemzetek, mozgáskorlátozottak, fogyatékosok, bármely korosztályhoz tartozó emberek megnevezésekor nem hangozhat el olyan kifejezés, amely az érintettekre
nézve sértõ.
14.9. A mûsorszolgáltató – a kritikai tevékenység kivételével – nem nyilváníthat véleményt más mûsorszolgáltatóról.
A mûsorszolgáltató belsõ életérõl információt csak akkor lehet közzétenni, ha az érinti a közéletet és számot tarthat a nézõ érdeklõdésére. A mûsorszolgáltató nevében nyilatkozó személyek körét a mûsorszolgáltató vezetõje írásban határozza meg.
14.10. A szereplõket tájékoztatni kell arról, hogy a mûsornak mi a célja és ki lesz a többi szereplõ. Egyenes adásban a
szereplõkkel ismertetni kell az egyenes adás sajátosságait és a szükséges viselkedési szabályokat. A felvétel a szereplõ
hozzájárulása nélkül nem használható fel, azonban a szereplõ nem ellenõrizheti a részvételével készült mûsorszámban
más szereplõk által mondottakat. A felelõs tisztséget betöltött személyt a mûsorkészítõ törvényben foglalt tájékoztatási
kötelezettségére figyelmeztetheti.
14.11. Rejtett kamerát és mikrofont semmilyen esetben sem szabad használni.
14.12. Névtelen, kép-, illetve hangtorzítást alkalmazó közlést vagy felvételt csak akkor szabad közzétenni, ha azt különösen súlyos társadalmi vagy személyes érdek indokolja.
14.13. Ha a nézõ a mûsorban közvetlenül közölheti nézeteit, a telefonálók között válogatni nem szabad. Ebben az esetben a mûsorvezetõnek kell ismertetnie a hívásokban nem megnyilvánult álláspontokat.
14.14. A mûsorok szerkesztési folyamata a szereplõk mondanivalóját nem módosíthatja. Utólag felvett kérdést nem
szabad a mûsorban olyan látszattal közölni, mintha az a helyszínen hangzott volna el.
14.15. Titokvédelem körébe, illetve a személyes adatok védelmére vonatkozó törvényben foglalt adatok tárgyába esõ
kérdésre a szereplõ személy a válaszadást megtagadhatja.
14.16. A szereplõ személyek magánéletére vonatkozó kérdés csak akkor tehetõ fel, ha a kérdés feltevésébe a személy
elõzetesen beleegyezett. Még ebben az esetben is ügyelni kell arra, hogy a kérdés a jó ízlést, illetve a személy jó hírnevét,
becsületét ne sértse.
14.17. Közvélemény-kutatási eredményeket és statisztikákat mûsorban felhasználni csak pontosan, a forrás megjelölésével és az adatok manipulálása nélkül szabad.
14.18. Archív anyag felhasználásakor egyértelmûen meg kell jelölni annak idõtartamát, és tekintetbe kell azt venni, hogy
az archív anyagban szereplõ személyek álláspontjának megváltozása folytán jogaik és jogos érdekeik ne sérüljenek.

15. A vételkörzet ellátásának irányelvei
15.1. A mûsorszolgáltató a reá vonatkozó távközlési hatósági engedélyek alapján – a lehetõségeihez mért legmagasabb mûszaki színvonalon – szolgáltat mûsort a vételkörzetben élõ lakosság számára.
15.2. Mûszaki hiba esetén azonnal tájékoztatni kell a nézõket a hibáról, annak okairól és várható idõtartamáról. A nézõtõl minden esetben elnézést kell kérni. A mûsorszolgáltató mûsorait a jogszabályokban és a szabványokban elõírt
audiotechnikai színvonalon kell sugározni.
15.3. A mûsorszolgáltató együttmûködik a helyi önkormányzattal, a mûsorszolgáltatás tartalmának arányossága és
sokszínûsége érdekében, továbbá jogszabályban elõírt kötelezettségének sérelme nélkül segítséget nyújt a helyi nyilvánosság fórumainak megteremtéséhez.
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15.4. A mûsorszolgáltató a nézõvel rendszeres kapcsolatot tart. A kapcsolattartás közvetlen formáin kívül a mûsorszolgáltató rendszeresen nyilvánosságra hozza mûsorszerkezetét és a mûsorok tartalmát, továbbá mûsorismeretekkel és
mûsorajánlatokkal segíti a nézõk választását.
15.5. A mûsorváltoztatás jogát a mûsorszolgáltató fenntartja.
15.6. A mûsorral kapcsolatos nézõi panaszt közlõ levelekre a mûsorszolgáltatónak válaszolni kell, és törekednie kell
arra, hogy hivatalos eljárásra az ügyben ne kerüljön sor.

16. A BTKT TV mûsoridejében a közszolgálati mûsorszám aránya
A mûsorszolgáltatás teljes idõtartama hetente egyszázhatvannyolc óra, amely túlnyomó részben közszolgálati mûsorszámokból áll. A különféle közszolgálati mûsorszámok mûsorba szerkesztését havonta a fõszerkesztõ vezetésével és felelõssége mellett elõre tervezi a szerkesztõbizottság.

17. Hatályba léptetõ rendelkezések
A BTKT TV jelen mûsorszolgáltatási szabályzata 2008. április 1. napjától hatályos.
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A Szociális és Munkaügyi Minisztérium,
valamint az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség közleményei
Az Országos Munkavédelmi
és Munkaügyi Fõfelügyelõség
közleménye
munkabiztonsági szakértõk névjegyzékérõl
Az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet alapján engedélyezett Munkabiztonsági Szakértõk Névjegyzéke az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség által 2007. február 3. és 2008. február 18. között kiadott engedélyek alapján.
A Munkaügyi Közlöny 2007. évi 2. számában közölt lista folytatása:

Név

OMMF
szakértõi engedély száma
és érvényessége

Lakcím

Szakterület

Gaál Péter

325/2007.
2012. szeptember 24.

3529 Miskolc,
Szigligeti Ede tér 4.

23.
24.

Dr. Plette Richárd

326/2007.
2012. október 27.

1125 Budapest,
Diósárok út 8/B

24.

Kovács András

327/2007.
2012. november 28.

2170 Aszód,
Szabadság tér 8.

23.

Véghelyi György

328/2007.
2012. december 3.

2440 Százhalombatta,
Csillag u. 10.

24.

Elischer István

329/2008.
2014. január 16.

2162 Õrbottyán,
Tavasz u. 7260. hrsz.

23.
24.

Dr. Varga László

330/2008
2014. február 18.

1081 Budapest,
Népszínház u. 33.

23.
24.

A tervezõ és szakértõ mérnökök, valamint építészek
Közlemény
szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény, vala- a felnõttképzési tevékenységtõl való eltiltást elrendelõ
mint az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemhatározatokról
rõl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról 12. § (3) bekezdése alapján a mérnökkaA szociális és munkaügyi miniszter 23/2007. (MüK 9.)
marai tagságra jogosult mérnökök, illetve a felsõoktatási SZMM utasítása alapján az állami foglalkoztatási szerv az
alapképzés mûszaki, természettudományi vagy agrár sza- alábbi intézményeket tiltotta el a felnõttképzési tevékenység
kán szerzett végzettséggel rendelkezõk engedélyezési el- gyakorlásától
járása a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) hatáskörébe tartozik.
HATÁROZAT
A Formula-3 Autósiskola Szolgáltató és KereskedelAz MMK munkabiztonsági tagozatának 2007. december 31-én 456 tagja volt, a szakértõk névsora elérhetõ az mi Bt. (2096 Üröm, Hársfa u. 24.) a 2001. évi CI. törvény
MMK külön kiadványában, illetve a www.mmk.hu hon- 8. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartásba vételi
kötelezettség elmulasztása miatt eltiltom a felnõttképzési
lapján.
tevékenységtõl és
524 000 Ft, azaz ötszázhuszonnégyezer forint
bírság megfizetésére kötelezem.
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A bírság összegét a határozat jogerõre emelkedésétõl
számított 15 napon belül a Magyar Államkincstár által
vezetett az MPA lebonyolítási számlájára (száma:
10032000-01710001-70000007) kell befizetni.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon
belül a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalnak (1089 Budapest, Kálvária tér 7.) címzett, de a Közép-magyarországi
Regionális Munkaügyi Központhoz benyújtott 20 800 Ft értékû illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel élhet.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 138. § (1) bekezdése alapján:
„A kötelezett késedelmi pótlékot köteles fizetni, ha
a) pénzfizetési kötelezettségének határidõben nem tesz
eleget, kivéve, ha törvény másképp nem rendelkezik,
(3) A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után
a felszámítás idõpontjában érvényes jegybanki alapkamat
kétszeresének 365-öd része.”
Felhívom a figyelmét, hogy a bírságot megállapító határozat elleni fellebbezés a kötelezettség teljesítése, valamint a hatósági ellenõrzés tûrése alól nem mentesít.

INDOKOLÁS
A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Munkaerõ-piaci Ellenõrzési osztálya 2007. augusztus 10-én ellenõrzést tartott a felnõttképzési tevékenységet
folytató Formula-3 Autósiskola Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.-nél. Az ellenõrzés során megállapítást nyert,
hogy a Formula-3 Autósiskola Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. felnõttképzési tevékenységet folyamatosan, jelenleg is végez.
A Formula-3 Autósiskola Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. a 2001. évi CI. törvény 8. § (1) bekezdésében elõírt
nyilvántartásba vételi kötelezettségét elmulasztotta.
A felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény 8. § (1) bekezdése szerint:
A 3. § (1) bekezdés b) pontjában felsorolt jogalanyok
kizárólag akkor jogosultak felnõttképzési tevékenység és a
felnõttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás
megkezdésére, ha azok a felnõttképzést folytató intézmények
nyilvántartásában szerepelnek.
A Formula-3 Autósiskola Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. ennek a kötelezettségének nem tett eleget, a felnõttképzési tevékenységet nyilvántartásba vétel nélkül végezte, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határoztam.
A bírság kiszabására vonatkozó szabályokat az 1/2005.
(I. 19.) FMM rendelet írja elõ.
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Az illeték mértékét az Illetékekrõl szóló 1990. évi
XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján határoztam
meg.
A munkaügyi központ jelen határozatát az 1/2005.
(I. 19.) FMM rendelet 2. § (1) bekezdésének jogszabályi
rendelkezése által biztosított illetékességében eljárva
hozta meg.
A fellebbezéshez való jogot a Közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98. § (1) bekezdés és a 99. § (1) bekezdés
alapján biztosítottam.
Vass István s. k.,
fõigazgató

***

HATÁROZAT
A TALENTUM Oktatási Stúdió Betéti Társaságot
(2800 Tatabánya, Árpád u. 41.) felnõttképzési tevékenység
nyilvántartásba vételi kötelezettség elmulasztása miatt
a felnõttképzési tevékenységtõl
eltiltom
nyilvántartásba történõ bejegyzéséig.
A döntés ellen a közlést követõ naptól számított 15 napon
belül a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Jogi fõosztályához címzett, (címe: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.) de a
Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központhoz
(8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.) 2 példányban benyújtott
5000 Ft illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel élhet.
Felhívom a figyelmét, hogy az eltiltást megállapító határozat elleni fellebbezés a hatósági ellenõrzés tûrése alól
nem mentesít.

INDOKOLÁS
A Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Munkaerõ-piaci Ellenõrzési osztálya panasz alapján vizsgálta, hogy a TALENTUM Oktatási Stúdió Betéti Társaság (2800 Tatabánya, Árpád u. 41.), mint felnõttképzési tevékenységet folytató intézmény nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett-e.
Az ellenõrzés során megállapítottuk, hogy a TALENTUM Bt. 2002. 10. 02-tõl 2006.10. 02-ig a 02016402 nyilvántartásba vételi számon szerepelt az állami foglalkoztatási szerv nyilvántartásában, mint felnõttképzést folytató
intézmény. Azóta nyilvántartási kérelemmel nem élt.
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Megállapítottuk továbbá, hogy a www.felvételi.hu/tanfolyam/ honlapon a TALENTUM Bt. érettségi-elõkészítõ
tanfolyamot hirdet 2007. 9. havi jelentkezéssel.
A fentiek alapján megállapítást nyert, hogy a TALENTUM
Bt. a felnõttképzési tevékenységet végzi, de a 2001. évi CI. tv.
8. § (1) bekezdésében elõírt nyilvántartásba vételi kötelezettségét 2006. 10. 03-tól elmulasztotta.
A felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény 8. §
(1)–(2) bekezdése szerint:
A 3. § (1) bekezdés b) pontjában felsorolt jogalanyok kizárólag akkor jogosultak felnõttképzési tevékenység és a
felnõttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás
megkezdésére, ha a felnõttképzést folytató intézmények
nyilvántartásában szerepelnek. A nyilvántartásba történõ
bejegyzés kérelemre történik és 4 évig érvényes.
A TALENTUM Bt. ennek a kötelezettségének nem tett
eleget, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határoztam.
A hivatkozott jogszabály 10. § (2) bekezdése kimondja,
hogy „Amennyiben az állami foglalkoztatási szerv az ellenõrzése során azt állapítja meg, hogy a felnõttképzést
folytató intézmény az ellenõrzés idõpontjában szerepel a
nyilvántartásban, de korábban a felnõttképzési tevékenységét nyilvántartásba vétel nélkül folytatta, az intézménnyel szemben a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló
316/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében
meghatározott minimálbér nyolcszorosának megfelelõ
összegû bírságot szab ki. Amennyiben az állami foglalkoztatási szerv az ellenõrzés során azt állapítja meg, hogy a
felnõttképzést folytató intézmény az ellenõrzés idõpontjában nem szerepel a nyilvántartásban – és így tevékenysé-
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gét jogellenesen végzi –, az intézményt eltiltja a felnõttképzési tevékenységtõl.”
A 10. § (3) bekezdés alapján ezen intézmény a jogellenes tevékenység észlelésétõl számított két évig nyilvántartásra vonatkozó kérelmet nem nyújthat be.
A tevékenység eltiltásáról a rendelkezõ hatóság nem
mérlegelhet.
Az illeték mértékét az illetékekrõl szóló 1990. évi
XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése alapján határoztam meg.
(Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem
állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.)
A fellebbezéshez való jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98. § (1) bekezdése és a 99. § (1) bekezdése
alapján biztosítottam.
Zimmermann József s. k.,
fõigazgató

HIVATALI SZÁMLATÖMBÖK
ÉRVÉNYTELENÍTÉSE
Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Közterület-felügyelete által alkalmazott 076921–076930
és 20890300091–208903000100 sorszámú helyszíni bírságolási tömbök 2008. április 3-án elvesztek, használatuk
ettõl a naptól érvénytelen.
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VI. FÕRÉSZ: Egyéb hirdetmények
A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2008. április 3–9.)
(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

92.

51. évfolyam L 92. szám (2008. április 3.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 302/2008/EK rendelete (2008. április 2.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 303/2007/EK rendelete (2008. április 2.) az Európai Parlament és a Tanács
842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó
helyhez kötött hûtõ-, légkondicionáló és hõszivattyú-berendezések tekintetében a vállalatok
és a személyzet képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról1
* A Bizottság 304/2008/EK rendelete (2008. április 2.) az Európai Parlament és a Tanács
842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó,
beépített tûzvédelmi rendszerek és tûzoltó készülékek tekintetében a vállalatok és a szakemberek képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek
meghatározásáról1
* A Bizottság 305/2008/EK rendelete (2008. április 2.) az Európai Parlament és a Tanács
842/2006/EK rendelete alapján egyes fluortartalmú üvegházhatású gázok nagyfeszültségû
kapcsolóberendezésekbõl való visszanyerését végzõ szakemberek képesítésére vonatkozó
minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról 1
* A Bizottság 306/2008/EK rendelete (2008. április 2.) az Európai Parlament és a Tanács
842/2006/EK rendelete alapján egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokból elõállított oldószerek különféle berendezésekbõl való visszanyerését végzõ szakemberek képesítésére
vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról 1
* A Bizottság 307/2008/EK rendelete (2008. április 2.) az Európai Parlament és a Tanács
842/2006/EK rendelete alapján a gépjármûvekbe szerelt, egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó légkondicionáló rendszerek tekintetében a szakemberek részére
szervezett képzési programok minimumkövetelményeinek és a képzési igazolások kölcsönös elismerési feltételeinek meghatározásáról 1
* A Bizottság 308/2008/EK rendelete (2008. április 2.) az Európai Parlament és a Tanács
842/2006/EK rendelete alapján a tagállamok képzési és képesítési programjainak bejelentésére szolgáló értesítés formátumának meghatározásáról 1

1

EGT-vonatkozású szöveg
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* A Bizottság 309/2008/EK rendelete (2008. április 2.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló
eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzésérõl Isle of Man
Manx Loaghtan Lamb (OEM)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2008/285/EK:
* A Bizottság határozata (2008. március 19.) a tõkés récék alacsony patogenitású madárinfluenza ellen Portugáliában történõ sürgõsségi vakcinázásáról és a baromfi, valamint az abból
származó termékek mozgásának korlátozására vonatkozó bizonyos intézkedésekrõl [az
értesítés a C(2008) 1077. számú dokumentummal történt]

Helyesbítések
* Helyesbítés a lantán-karbonát-oktahidrát (Lantharenol) készítmény takarmányadalékként való engedélyezésérõl szóló, 2008. február 22-i 163/2008/EK bizottsági rendelethez
(HL L 50., 2008. 2. 23.)

93.

51. évfolyam L 93. szám (2008. április 4.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 310/2008/EK rendelete (2008. április 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 311/2008/EK rendelete (2008. április 3.) az egyes madarak Közösségbe történõ
behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételek és a karantén alá helyezésükkel kapcsolatos feltételek megállapításáról szóló 318/2007/EK rendelet módosításáról 1
* A Bizottság 312/2008/EK rendelete (2008. április 3.) az Európai Gyógyszerügynökségnek fizetendõ díjakról szóló 297/95/EK tanácsi rendeletnek a díjak inflációs rátához való igazítása tekintetében történõ módosításáról
* A Bizottság 313/2008/EK rendelete (2008. április 3.) az 1445/95/EK rendelettõl a Brazíliából
származó szarvasmarhafélék húsára vonatkozó behozatali követelmények tekintetében
való eltérésrõl
IRÁNYELVEK
* A Bizottság 2008/42/EK irányelve (2008. április 3.) a kozmetikai termékekrõl szóló
76/768/EGK tanácsi irányelv II. és III. mellékletének a mûszaki fejlõdéshez történõ hozzáigazítása céljából való módosításáról 1
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2008/286/EK:
* A Bizottság határozata (2008. március 17.) a 2007/176/EK határozatnak az elektronikus
hírközlõ hálózatokra, az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra és a kapcsolódó eszközökre és szolgáltatásokra vonatkozó szabványok és/vagy elõírások jegyzéke tekintetében történõ módosításáról [az értesítés a C(2008) 1001. számú dokumentummal történt] 1
2008/287/EK:
* A Bizottság határozata (2008. április 3.) az élelmiszerbiztonság, állategészségügy, állatjólét
és növényegészségügy területén a képzési eszközökre vonatkozó 2008-as munkaprogram finanszírozásáról

Helyesbítések
* Helyesbítés a szakmai képesítések elismerésérõl szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 255., 2005. 9. 30.)
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51. évfolyam L 94. szám (2008. április 5.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 314/2008/EK rendelete (2008. április 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 315/2008/EK rendelete (2008. április 4.) a 999/2001/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet X. mellékletének a gyorstesztek jegyzéke tekintetében történõ módosításáról1
A Bizottság 316/2008/EK rendelete (2008. április 4.) a cukorágazat egyes termékeire az
1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-as gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítõ
importvámok összegének módosításáról
IRÁNYELVEK
* A Bizottság 2008/43/EK irányelve (2008. április 4.) a polgári felhasználású robbanóanyagok
azonosítási és nyomon követhetõségi rendszerének a 93/15/EGK tanácsi irányelv értelmében történõ létrehozásáról1
* A Bizottság 2008/44/EK irányelve (2008. április 4.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a bentiavalikarb, a boszkalid, a karvon, a fluoxasztrobin, a Paecilomyces lilacinus és a protiokonazol hatóanyagként való felvételének céljából történõ módosításáról 1
* A Bizottság 2008/45/EK irányelve (2008. április 4.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a
metkonazol hatóanyag felhasználásának kiterjesztésére vonatkozó módosításáról 1

1

EGT-vonatkozású szöveg

2008/16. szám
95.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ
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(2008. április 8.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 317/2008/EK rendelete (2008. április 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 318/2008/EK rendelete (2008. március 31.) a vadon élõ állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemrõl szóló 338/97/EK tanácsi rendelet módosításáról
* A Bizottság 319/2008/EK rendelete (2008. április 7.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó
közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági
termelõk részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK
tanácsi rendeletben meghatározott egységes támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 795/2004/EK rendelet, valamint az
1782/2003/EK tanácsi rendelet által elõírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenõrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról szóló 796/2004/EK rendelet módosításáról

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok
AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
* A Tanács 2008/288/KKBP közös álláspontja (2008. április 7.) az egyes fehérorosz tisztviselõkkel szembeni korlátozó intézkedések megújításáról
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(2008. április 9.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Tanács 320/2008/EK rendelete (2008. április 7.) a Koreai Köztársaságból származó,
DRAM (dinamikus véletlen hozzáférésû memória) néven ismert egyes elektronikus mikroáramkörök behozatalára kivetett kiegyenlítõ vám hatályon kívül helyezésérõl és az eljárás
befejezésérõl
A Bizottság 321/2008/EK rendelete (2008. április 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
IRÁNYELVEK
* A Bizottság 2008/47/EK irányelve (2008. április 8.) az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló 75/324/EGK tanácsi irányelvnek a mûszaki fejlõdéshez történõ hozzáigazításáról1

1
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2008/289/EK:
* A Bizottság határozata 2008. április 3. a rizstermékekben elõforduló, nem engedélyezett, genetikailag módosított „Bt 63” szervezetre vonatkozó szükségintézkedésekrõl [az értesítés a
C(2008) 1208. számú dokumentummal történt]1
2008/290/EK:
* A Bizottság határozata 2008. április 4. a 2007/716/EK határozatnak egyes bulgáriai húsés tejágazati létesítmények tekintetében történõ módosításáról [az értesítés a C(2008) 1230.
számú dokumentummal történt]1
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51. évfolyam L 97. szám (2008. április 9.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* Az Európai Parlament és a Tanács 294/2008/EK rendelete (2008. március 11.) az Európai
Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról
* Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)1
* Az Európai Parlament és a Tanács 296/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a személyek
határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenõrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történõ módosításáról
* Az Európai Parlament és a Tanács 297/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a nemzetközi
számviteli standardok alkalmazásáról szóló 1606/2002/EK rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történõ módosításáról
* Az Európai Parlament és a Tanács 298/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a géntechnológiával módosított élelmiszerekrõl és takarmányokról szóló 1829/2003/EK rendeletnek a
Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történõ módosításáról
* Az Európai Parlament és a Tanács 299/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a növényi és
állati eredetû élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédõszer-maradékok határértékérõl szóló 396/2005/EK rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történõ módosításáról
* Az Európai Parlament és a Tanács 300/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a polgári légi
közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl1
* A Tanács 301/2008/EK rendelete (2008. március 17.) a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek
történõ megfelelés ellenõrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenõrzésekrõl
szóló 882/2004/EK rendelet I. mellékletének kiigazításáról 1
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A Közbeszerzési Értesítõ 42. számának (2008. április 9.) tartalomjegyzékérõl

14780 A Közbeszerzések Tanácsa Titkársága pályázati hirdetménye

14848 FGSZ Földgázszállító Zrt. (irányítástechnikai rendszerek rekonstrukciója – 2008. – K. É. – 4912/2008)

HIRDETMÉNYEK
Részvételi felhívás meghívásos eljárás megindítására
Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hirdetmények

14856 Budapest XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzata
(RF XII., sportcentrum külsõ munkálatai – K. É. –
4537/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
14781 Agrárgazdasági Kutató Intézet (az AKI hivatalos kiadványainak és ügyviteli nyomtatványainak, továbbá névjegykártyák, borítékok elõállítása, valamint átadott
adatállományokból nyomdai szolgáltatás teljesítése
– K. É. – 4515/2008)
14786 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (zöldterület-fenntartási és -karbantartási feladatok ellátása
– K. É. – 4330/2008)
14791 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (fasorfenntartási feladatok ellátása – K. É. – 4334/2008)
14796 Debreceni Egyetem nevében eljáró Debreceni Egyetem
Agrár- és Mûszaki Tudományok Centruma (takarítási
munkák – K. É. – 4154/2008)
14802 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (varrófonal beszerzése – K. É. – 5220/2008)
14807 HM Térképészeti Kht. (térinformatikai szoftverek
szállítása, oktatása, verziókövetése – K. É. –
4691/2008)
14810 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ [szakmai folyóiratok (Közút, Közúti és mélyépítési szemle, Közlekedéstudományi szemle) kiadása, nyomdai elõállítása,
terjesztése – K. É. – 5046/2008]
14818 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (különféle festékek, hígítók, tapaszok és egyéb
festési anyagok beszerzése – K. É. – 4948/2008)
14822 Országos Onkológiai Intézet (dual fotonenergiás orvosi
lineáris gyorsító beszerzése – K. É. – 4369/2008)
14827 Pest Megyei Bíróság (takarítási szolgáltatás megrendelése – K. É. – 5083/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására
14863 Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (EU élelmiszersegély-program 2008 – II. forduló, élelmiszerek beszerzése, illetve intervenciós cukorkészletbõl származó
élelmiszerek elõállítása – K. É. – 4595/2008)

Elõzetes tájékoztató hirdetmény
14886 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (2006/
018-176.01.02 – az FVM megyei földmûvelésügyi hivatalainak felkészítése a KAP végrehajtásával kapcsolatos feladataikra az informatikai infrastruktúra területén – szoftverfejlesztés – K. É. – 3339/2008)

Módosítás
14888 Országos Gyógyszerészeti Intézet módosítása (az Európai Unió Hivatalos Lapjához K. É. – 20513/2007 számon, 2008. január 15-én feladott ajánlati felhívás módosítása – K. É. – 4120/2008)

Visszavonás
14892 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. visszavonása (a MÁV
Zrt. IP-hálózatának szintentartó továbbfejlesztése
– K. É. – 5002/2008)

14832 Szegedi Tudományegyetem (SZTE részére háztartási
papíráru beszerzése – K. É. – 3395/2008)
14836 VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
(hirdetések közzététele a nyomtatott és az elektronikus
médiában – K. É. – 4911/2008)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban
14843 BKV Zrt. Mûszaki Igazgatóság (légfékszerelvények, fékalkatrészek és turbófeltöltõk javítása – K. É. –
4952/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények
Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására
14896 Semmelweis Egyetem [a Semmelweis Egyetem 2007. évi
beszámolójának az USA-ban általánosan elfogadott
számviteli elvek (US GAAP) szerinti elkészítése, valamint ezek pénzügyi vizsgálata. A beszámolóról független
könyvvizsgálói vélemény kibocsátása – K. É. –
4972/2008]
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Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

14902 Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat [informatikai eszközök (interaktív táblák, projektorok) beszerzése – K. É. – 5329/2008]
14906 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (Józsefváros
– közterület-tervezés, mélygarázs-tanulmányterv
– K. É. – 3758/2008)
14910 Budapesti Fegyház és Börtön (tisztálkodószerek beszerzése – K. É. – 4754/2008)
14913 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. (tudásközpont hasznosítása – K. É. – 5316/2008)
14917 Nagymaros Város Önkormányzata (útszakaszok, járdaszakaszok felújítása – K. É. – 4481/2008)
14921 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség [HEFOP-célcsoport specifikus eredményeire irányuló felmérés teljes körû lebonyolítása (romakutatás) – K. É. – 4386/2008]

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

14926 Berettyóújfalu Város Önkormányzata (Móricz Zs., Blaha,
Magyar és Szekfû utcák teljes szélességében aszfaltozási munkák, valamint ajánlatkérõ belterületi szilárd
burkolatú útjainak kátyúzása 3500 m2-en, illetve 36 db
aknafedlap szintbe emelési munkáinak elvégzése
– K. É. – 5047/2008)
14929 Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium [Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium sportudvarának kialakítási
feladatai, az ajánlati dokumentációban részletezett információk szerint (1082 Budapest, Baross utca 62.,
Rigó utca 16. szám alatti telephely) – K. É. – 5217/2008]
14935 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (csigaszivattyús átemelõ felújítása – K. É. – 4866/2008)
14941 Fõvárosi Tûzoltó-parancsnokság [a Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság (1081 Budapest, Dologház u. 1–3.) részére
hét különbözõ helyszínen vizesblokkok felújítása
– K. É. – 5377/2008]
14948 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza (Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórházából veszélyes hulladékok szállítása – K. É. – 4152/2008)
14955 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza (Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza részére sebészeti varrófonalak és egyéb speciális termékek beszerzése
– K. É. – 4153/2008)
14964 Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet (ajánlatkérõ
mûemléki védettségû épületében a belsõ átalakítás és
rekonstrukció elvégzéséhez szükséges generáltervezési
feladatok ellátása – K. É. – 5032/2008)
14968 TOPhÁZ Speciális Otthon, Göd (ajánlatkérõ intézményének takarítása – K. É. – 4936/2008)

2008/16. szám

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
Tájékoztató az eljárás eredményérõl
14973 Bicskei Mezõgazdasági Zrt. (tájékoztató az etyeki szarvasmarhatelep bõvítése és korszerûsítése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményérõl – K. É. – 5414/2008)
14975 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium [természetvédelmi információs rendszerhez (TIR) kötõdõ üzemeltetéstámogatási, karbantartási, rendszerkövetési és továbbfejlesztési szolgáltatás – K. É. – 5282/2008]
14977 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a 8. sz.
fõút Várpalota déli elkerülõ építése – tanulmányterv felülvizsgálata, engedélyezési és kiviteli terv készítése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményérõl – K. É. –
5077/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl
14981 Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft. (egyszer használatos pelenkázónadrágok és betétek beszerzése – K. É. – 4222/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
14983 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (dunai gázlókotrás – K. É. – 5256/2008)
14983 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (1 db defibrillátormonitor készülék beszerzése – K. É. – 3092/2008)
14984 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (GE Healthcare
gyártmányú Vivid I típusú hordozható ultrahangdiagnosztikai alapkészülékhez 1 db tartozék vizsgálófej
szállítása – K. É. – 3093/2008)
14984 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (Hitachi gyártmányú EUB-6500HV típusú csúcskategóriás ultrahang-diagnosztikai alapkészülékhez 1 db tartozék vizsgálófej és 1 db biopsziaadapter szállítása – K. É. –
3094/2008)
14985 Országos Vérellátó Szolgálat (14/OVSZ/2006. „Fertõtlenítõszerek” – K. É. – 5351/2008)
14986 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (K. É. 07/06 tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl – K. É. – 5395/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
14988 Egri TISzK Kht. (forgácsoló oktatási mûhely kialakítása
– K. É. – 5392/2008)

Helyesbítés
14989 Üröm Község Önkormányzata helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 33. számában, 2007. március 17-én K. É. –
4151/2008 számon megjelent részvételi felhívás helyesbítése – K. É. – 5515/2008)
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A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG HATÁROZATAI

14990 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Közbeszerzések Tanácsa Döntõbizottság elnöke által
az Oktatási és Kulturális Minisztérium közbeszerzési
eljárása ellen hivatalból kezdeményezett jogorvoslati
eljárás)
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14994 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Közbeszerzések Tanácsa Döntõbizottság elnöke által
a MÁV Zrt. közbeszerzési eljárása ellen hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárás)
14998 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Bloc Quest Kft. kérelmére a Bajai Kórház közbeszerzési eljárása ellen indult jogorvoslati eljárás)

A Közbeszerzési Értesítõ 43. számának (2008. április 11.) tartalomjegyzékérõl

15014 A Közbeszerzések Tanácsának Titkársága pályázati hirdetménye

HIRDETMÉNYEK
Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hirdetmények
Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
15015 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (meteorológiai rendszerek
felújítása/2008. – K. É. – 5318/2008)
15020 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (hídfelújítás-I/2008.
– K. É. – 5323/2008)
15027 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (M3 ap. burkolat- és hídfelújítás/2008. – K. É. – 5409/2008)
15033 Bajai Kórház [épülettakarítási szolgáltatás megrendelése (SG-345) – K. É. – 5173/2008]
15039 Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
(ajánlati felhívás cafeteria – 2008. tárgyban – K. É. –
5178/2008)
15044 Egyesített Bölcsõdei Intézményhálózat, Gyõr (szállítási
szerzõdés az Egyesített Bölcsõdei Intézményhálózat teljes élelmiszer- és élelmiszernyersanyag-beszerzésére a
jelen felhívás B. mellékletében és a dokumentációban
meghatározott részletezés szerint – K. É. – 4308/2008)
15052 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház és
Rendelõintézet (kórháztakarítás – K. É. – 5000/2008)
15057 Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
(épületkomplexum takarítása, parkgondozás, üzemeltetés – K. É. – 5122/2008)
15064 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kanizsai Dorottya Kórháza (4332/Nagykanizsa/08 szemlencse – K. É. –
5129/2008)
15070 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (vállalkozási szerzõdés a Budapest, északi vasúti Duna-híd kiegészítõ építési munkái megvalósítására – K. É. – 5088/2008)
15075 Országos Vérellátó Szolgálat (6/OVSZ/2008. „OVSZ vírusszûrõ tesztkészletek” eljárás ajánlati felhívása
– K. É. – 4982/2008)

15083 Országos Vérellátó Szolgálat (2/OVSZ/2008. „Vérszûrõk” eljárás ajánlati felhívása – K. É. – 5295/2008)
15089 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (légi csípõszúnyog-gyérítés kivitelezése biológiai és kémiai
módszerrel a 2009–2013. évekre – K. É. – 3077/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására
15095 Alcsiszigeti Mezõgazdasági Zrt. (különféle mezõgazdasági felhasználású gépek beszerzése – K. É. –
4675/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására
15101 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (beruházási célú hitel nyújtása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a 2008. évre vontakozóan – K. É. –
5216/2008)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására
15107 PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelõ Zrt. (hitelszerzõdés – K. É. – 5339/2008)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban
15113 Volánbusz Közlekedési Zrt. (formaruházat és munkaruha, védõruházat és egyéni védõeszköz ellátása – K. É. –
5128/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények
Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására
15120 Debreceni Egyetem nevében eljáró Debreceni Egyetem
Agrár- és Mûszaki Tudományok Centruma (videomegfigyelõ rendszer és beléptetõhálózat kiépítése – K. É. –
4108/2008)
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Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására
15126 Nagykõrös Város Önkormányzata (közbeszerzési eljárások lebonyolítása – K. É. – 5449/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására
15132 Regionális Fejlesztési Holding Zrt. (Fényeseslitke–Komoró logisztikai terület vasúti kiszolgálásához engedélyezési terv és megvalósíthatósági tanulmány – K. É. –
5503/2008)

2008/16. szám

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
15197 Bányavagyon-hasznosító Kht. (Ortaháza Ny-1 szénhidrogén-ipari célú mélyfúrás rekultivációja – K. É. –
5143/2008)
15201 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(BME Martos Flóra Kollégium, WC-blokkok felújítása
– K. É. – 5356/2008)
15206 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Budapest XVI. kerületi önerõs útépítések I. – K. É. –
5461/2008)

15139 Budapest Fõvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda,
Általános Iskola és Intézményei (közétkeztetési szolgáltatások nyújtása oktatási intézmény számára – K. É. –
4991/2008)

15212 Fõvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona, Bucsuszentlászló (élelmiszer
beszerzése – K. É. – 5021/2008)
15217 Fõvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona,
Csákánydoroszló (élelmiszer beszerzése – K. É. –
5022/2008)
15221 Fõvárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház (Heim
Pál Gyermekkórház – gyermek- és ifjúsági pszichiátriai osztály kialakítása a Budapest VIII., Delej u. 9.
szám alatti volt vérellátó épületben – K. É. – 5260/2008)

15144 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (egészségügyi textíliák, mosatása, fertõtlenítése,
vegytisztítása, sterilizálása – K. É. – 5179/2008)

15226 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (üzemanyag tárolására alkalmas göngyöleg beszerzése – K. É. – 4999/2008)

15148 Lõrinci Város Önkormányzata (közétkeztetési szolgáltatás beszerzése – K. É. – 5136/2008)

15231 Inter Agrárium Kft. (ajánlatkérõ nagyecsedi 042 hrsz.-ú
ingatlanán meglévõ tehenészeti telepi rekonstrukcióhoz
a hígtrágya-kezelési és kapcsolódó létesítmények építése
– K. É. – 5159/2008)
15236 Városgondozási Zrt., Gyöngyös (üzemanyag-vásárlás a
Városgondozási Zrt. részére – K. É. – 5162/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

15154 Magyar Turizmus Zrt. (DRV-konferencia – K. É. –
5325/2008)
15157 Tököl Város Önkormányzata (városi uszoda üzemeltetése – K. É. – 5343/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
15161 Berente Község Önkormányzata (élelmiszer beszerzése
2008. – K. É. – 5200/2008)
15166 Dózsa Termelõ, Értékesítõ, Szolgáltató Szövetkezet,
Szany (tehenészeti telep korszerûsítése, trágyakezelés
– K. É. – 4353/2008)
15169 Király Management Service Kft. (garai sertéstelep hígtrágya-kezelésének és -kijuttatásának korszerûsítése
– K. É. – 4935/2008)
15173 Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzõ Iskola és Kollégium, Gyõr (iskolaépület, tanmûhely és kollégium takarítási munkái – K. É. – 5284/2008)
15178 Magyar Közút Kht. (bútorbeszerzés I. 2008. – K. É. –
5315/2008)
15181 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (beiskolázási utalványok adásvétele – K. É. – 4871/2008)
15185 Szent István Egyetem Mûszaki Igazgatóság (szakirodalmi adatbázisok beszerzése – K. É. – 4950/2008)
15188 SzMM Aszódi Javítóintézet (külsõ és belsõ nyílászárók
cseréje a kapcsolódó munkákkal együtt – K. É. –
5133/2008)
15193 Tokaj Mikrorégióért Alapítvány (LEADER program
– K. É. – 4856/2008)

15240 ZM-NAGISZ Kft. (gépbeszerzés – K. É. – 4992/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
Tájékoztató az eljárás eredményérõl
15247 Albertirsa Város Önkormányzata (Albertirsa város
sportcentrumának építése – K. É. – 5115/2008)
15249 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza [orvosi mûszer, eszköz, berendezés szervizelése, karbantartása, javítása (mûszerkarbantartás) – K. É. – 4930/2008]
15251 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (békéscsabai röntgenbeszerzésrõl tájékoztató – K. É. –
5383/2008)
15253 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház szállítási szolgáltatásainak ellátása
– K. É. – 5116/2008)
15256 Bölcsõdék Igazgatósága, Dunaújváros (élelmiszer beszerzése – K. É. – 2957/2008)
15260 Budapest Airport Zrt. (tájékoztató a földgáz teljes ellátás
alapú szerzõdés keretében történõ szállítása 2008. július 1-jétõl, 2009. június 30-ig közbeszerzési eljárás eredményérõl – K. É. – 5273/2008)
15262 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági,
Mûszaki Ellátó Szolgálata (épületek tetõszerkezeteinek a
karbantartása – K. É. – 5630/2008)
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15266 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági,
Mûszaki Ellátó Szolgálata (lakások karbahelyezése, karbantartása – K. É. – 5637/2008)
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15320 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató Egység (egészségügyi papír beszerzése 2008. II. negyedév–2009. III. negyedév között
– K. É. – 5202/2008)

15270 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági,
Mûszaki Ellátó Szolgálata (víz-, gáz- és csatorna-alapvezeték karbantartása – K. É. – 5641/2008)

15322 MECSEK-ÖKO Zrt. (Bence-völgyi iszap II. – K. É. –
5424/2008)

15274 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági,
Mûszaki Ellátó Szolgálata (kémény-karbantartási munkák – K. É. – 5646/2008)

15326 Miskolci Egyetem (Miskolci Egyetem zenepalota campus fejlesztési projekt II. kiviteli terveinek elkészítése
– K. É. – 4401/2008)

15277 Budavári Önkormányzat (Bécsi kapu tér–Táncsics Mihály utca burkolat átépítése – K. É. – 5038/2008)

15328 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (tájékoztató a Strukturális Alapok és Kohéziós Alap környezetvédelmi projektekhez kapcsolódó szakértõi munkák ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményérõl – K. É. –
4313/2008)

15279 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szakorvosi Rendelõintézet (4325/Érd/07 komplex mammográfiai egység mûködtetése – K. É. – 3323/2008)
15282 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás és casco biztosítás – K. É. –
0012/2008)
15284 Fõvárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház
(õrzés-védelmi feladatok és parkolóüzemeltetés
– K. É. – 4925/2008)
15286 Gödöllõi Királyi Kastély Kht. (Grassalkovich-kastély 1.,
2., 7., 8. szárny, lovarda, márványistálló, barokk istálló,
Horthy-bunker, alagút, Erzsébet-terasz, Schimmelhof-rekonstrukció engedélyeztetési terv elkészítése
– K. É. – 4733/2008)
15288 Gondviselés Szociális Otthon, Segesd (élelmiszerek és
élelmezési alapanyagok szállítása – K. É. – 3935/2008)
15293 Hajdúnánási Humánszolgáltatói Otthon Kht. (különbözõ
élelmiszerek szállítása – K. É. – 3984/2008)
15296 Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(fénymásolás – K. É. – 5369/2008)
15299 Jövõ Háza Központ Tudományos Kulturális Kht. (õrzés-védelem 2008–2009. – K. É. – 4049/2008)
15301 Kisbér Város Önkormányzata (tájékoztatás a lakossági,
közületi és közterületi szilárd hulladékok kezelése,
részvétel az új hulladékgazdálkodási rendszer kialakításában és a szeméttelep rekultivációjában tárgyban
indult közbeszerzési eljárás eredményérõl – K. É. –
5058/2008)
15304 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (tájékoztató nyílt
eljárás eredményérõl – K. É. – 5374/2008)
15306 Kunszentmárton Város Önkormányzata (Kunszentmárton város, 2006. évi árvíz okozta károk helyreállítása
– K. É. – 5253/2008)
15308 Magyar Országos Levéltár [levéltári dokumentumok (kataszteri térképek) digitalizálása – K. É. – 5596/2008]
15311 MÁV Vagyonkezelõ Zrt. [400 m2 + 30% opció hasznos
belterületû bérlemény zárt helyiségekre tagolódó irodaterülettel (biztosítva minimum 6-10 m2/fõ elhelyezési teret, minimum 25 fõre számítva) és egyéb helyiségekkel, valamint 7 db parkolóhely – K. É. – 3598/2008]
15313 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (a vasúti alépítményi,
felépítményi és hídvizsgálati tevékenységek elvégzése
– K. É. – 4423/2008)
15317 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (egészségügyi célú épületek felújítása – K. É. – 5371/2008)

15336 Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet
(NUSI-Hajós energiarac. – K. É. – 5255/2008)
15338 NUR Neckermann Kft. (NUR Neckermann Kft. komplex fejlesztési programjának oktatása – K. É. –
4261/2007)
15341 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Intézmények Gazdasági Szolgálata (a pécsi Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága tagintézményeibe élelmiszerek szállítása a 2008. évben – K. É. – 5187/2008)
15346 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (42-44/2007 érsebészeti anyagok beszerzése – K. É. – 5117/2008)
15352 Tótkomlós és Térsége Állatihulladék-kezelés Önkormányzati Társulás (állatihulladék-szállító jármû beszerzése
– K. É. – 4953/2008)
15354 XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat
(4322/XVI.Ker./07 felnõttorvosi ügyeleti szolgáltatás
– K. É. – 2153/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl
15357 Kehidakustány Község Önkormányzata (8 tantermes általános iskola építése – K. É. – 5040/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
15359 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (ajánlatkérõ kezelésében lévõ út- és járdaburkolatok seprése,
közutak portalanítása, kézi hulladékgyûjtõk ürítése,
járdaburkolatok téli burkolat üzemeltetése, hó eltakarítása, valamint dekorálási feladatok ellátása – K. É. –
4879/2008)
15360 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (ajánlatkérõ I–IV. és a VI. kerületben lévõ önkormányzati tulajdonú berendezési tárgyak, utcabútorok – játszótereken, közparkokban, utcákon, tereken és buszmegállókban lévõ berendezési tárgyak – fenntartása, karbantartása – K. É. – 4880/2008)
15360 Bocskai István Szakképzõ Iskola, Hajdúszoboszló (1 db
John Deere traktor beszerzése – K. É. – 5053/2008)
15361 Budapest Fõváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata
(a Budapest XIX. Kerület Kispest Önkormányzata tulajdonában és üzemeltetésében lévõ szilárd burkolatú
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tisztítása (Miskolc, Kál-Kápolna, Debrecen, Nyíregyháza térsége) – K. É. – 3842/2008]

utak, járdák és parkolók karbantartási, javítási munkái
eseti megrendelések alapján 2006–2008. években
– K. É. – 5490/2008)
15362 Budapesti Elektromos Mûvek Rt. (NAF/KÖF transzformátor beszerzése – K. É. – 4929/2008)
15362 Budapesti Történeti Múzeum [ásatási leletanyag restaurálási munkálatainak elvégzése (Rest-2007/3.), Budapest III., Polgár u. 8. (71 db fémtárgy) – K. É. –
5050/2008]

15376 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. [ajánlatkérõ hálózatán
közlekedõ vasúti személyszállító jármûvek különféle
tisztítása (Szeged, Békéscsaba, Kiskunhalas) – K. É. –
3843/2008]
15376 Mikóháza Község Önkormányzata (kerékpárút építése
– K. É. – 3695/2008)

15363 Budapesti Történeti Múzeum [ásatási leletanyag restaurálási munkálatainak elvégzése (Rest-2007/3.), Budapest III. kerület, Miklós tér 5. (148 db fémtárgy)
– K. É. – 5051/2008]

15377 Nagyvarsány Község Önkormányzata (Nagyvarsány,
Kossuth L. u. 12–16. szám alatt lévõ általános iskola és
óvoda felújítása és bõvítése tanuszodával – K. É. –
4511/2008)

15364 Diákhitel Központ Zrt. (étkezési és ajándékutalványok
beszerzése – K. É. – 5598/2008)

15378 Nemzeti Színház Zrt. (Vesztegzár a Grand Hotelben elõadás díszletének kivitelezése – K. É. – 5505/2008)

15364 Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (a Dráva értékeit
bemutató központ és természettudományi kiállítás kivitelezése – Drávaszentes – K. É. – 3723/2008)

15379 Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és Környéke Csatornahálózat és Szennyvíztisztító Telep Fejlesztésére (Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep projektben a regionális gyûjtõrendszer és a csatornahálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a megrendelõ által készített tervek alapján – I. rész – K. É. – 4828/2008)
15380 Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és Környéke Csatornahálózat és Szennyvíztisztító Telep Fejlesztésére (Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep projektben a regionális gyûjtõrendszer és
a csatornahálózat továbbfejlesztése 10 településen és
14 zalaegerszegi városrészben a megrendelõ által készített tervek alapján – II. rész – K. É. – 4833/2008)

15365 Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (31 db indukciós áramlásmérõ készülék szállítása beépítés és beüzemelés nélkül – K. É. – 3979/2008)
15366 Fodor András Óvoda, Iskola és Szakszolgálat, Lengyeltóti
(élelmiszer-ipari termékek beszerzése – K. É. –
4825/2008)
15366 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (ajánlatkérõ 2 éves
idõtartamra Flygt típusú szivattyúk javításához szükséges alkatrészeinek beszerzése – K. É. – 4970/2008)
15367 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium részére könyvvizsgálói feladatok elvégzése – K. É. – 4983/2008)
15368 HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Kht. (informatikai és telekommunikációs eszközpark üzemeltetése, valamint webes háttér biztosítása és üzemeltetése – K. É. –
5264/2008)

15381 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató a
chronikus myeloid leukaemia kezelésére szolgáló Imatinib hatóanyagot tartalmazó készítmények beszerzése
tárgyában megkötött szerzõdés teljesítésérõl – K. É. –
5419/2008)

35369 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. (légiforgalom-irányítási felelõsségbiztosítási szerzõdés
– K. É. – 5460/2008)

15381 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató az áttétes vesedaganat kezelésére szolgáló Proleukin gyógyszer közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött
szerzõdés teljesítésérõl – K. É. – 5491/2008)

15370 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. (all
risks vagyon- és üzemszünet-biztosítási szerzõdés
– K. É. – 5470/2008)
15370 Kalocsa Város Önkormányzata (Kalocsa-NET szélessávú
hálózat kivitelezése – K. É. – 5366/2008)

15382 Országos Egészségbiztosítási Pénztár [tájékoztató a sclerosis multiplex kezelésére szolgáló készítmények (Betaferon inj.) beszerzése tárgyában megkötött szerzõdés
teljesítésérõl – K. É. – 5496/2008]

15371 Magyar Nemzeti Bank [ISTAT-programcsomag részeként az adatgyûjtések elektronikus formában való benyújtását megvalósító rendszer (EBEAD) kifejlesztése
és üzembe helyezése – K. É. – 3554/2008]

15383 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató a növekedésihormon-hiány kezelésére szolgáló meghatározott gyógyszerkészítmények beszerzése tárgyban megkötött szerzõdés teljesítésérõl – K. É. – 5497/2008)

15372 MÁV Kórház és Rendelõintézet (gyógyszerek és infúziók
beszerzése – K. É. – 4193/2008)

15384 Országos Egészségbiztosítási Pénztár [tájékoztató a sclerosis multiplex kezelésére szolgáló készítmények (Copaxone inj.) beszerzése tárgyában megkötött szerzõdés
teljesítésérõl – K. É. – 5500/2008]

15373 MÁV Kórház és Rendelõintézet (hús és húskészítmények
– K. É. – 4194/2008)
15374 MÁV Kórház és Rendelõintézet (varróanyagok beszerzése – K. É. – 4343/2008)
15374 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. [ajánlatkérõ hálózatán
közlekedõ vasúti személyszállító jármûvek különféle
tisztítása (Budapest-Déli, Gyõr térségek) – K. É. –
3841/2008]
15375 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. [ajánlatkérõ hálózatán
közlekedõ vasúti személyszállító jármûvek különféle

15384 Országos Egészségbiztosítási Pénztár [tájékoztató a sclerosis multiplex kezelésére szolgáló készítmények (Avonex, Rebif) beszerzése tárgyában megkötött szerzõdés
teljesítésérõl – K. É. – 5501/2008]
15385 Országos Vérellátó Szolgálat (20/OVSZ/2005. étkezési
utalványok donorok részére – K. É. – 5423/2008)
15386 Országos Vérellátó Szolgálat (1/OVSZ/2007 étkezési
utalványok – K. É. – 5453/2008)

2008/16. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

15387 Pannon Egyetem [Pannon Egyetem tájékoztatója az egységes gazdálkodási rendszer (EGR) átalánydíjas rendszertámogatási szerzõdés részteljesítésérõl – K. É. –
5514/2008]
15388 Szendrõlád Község Önkormányzata (óvodaépület bõvítése – K. É. – 3936/2008)
15388 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (iparosított technológiával épült lakóépületben energiatakarékosságot eredményezõ felújítás végzése. Veszprém,
Nagy László u. 1. épület esetében – K. É. – 5288/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
15390 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (2007. év szeptemberi árhullám okozta károk helyreállítása – K. É. – 5427/2008)
15390 Kunszentmárton Város Önkormányzata (komplex építési-bontási hulladékgazdálkodási rendszer hulladékkezelési technológiájának beszerzése – K. É. – 3690/2008)
15391 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a 47. sz.
fõút 167+284–174+500 km-szelvények közötti szakasz
Orosháza elkerülés III–IV. ütem építése vállalkozói
szerzõdés módosításról – K. É. – 5190/2008)
15392 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (Salgótarján 2112. sz. tehermentesítõ út közvilágítási hálózatának kivitelezése – K. É. – 4875/2008)

Helyesbítés
15393 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza helyesbítése
(a Közbeszerzési Értesítõben, 2008. március 28-án
K. É. – 4180/2008 számon megjelent egyszerû eljárás
ajánlattételi felhívásának helyesbítése – K. É. –
5516/2008)
15393 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 16. számában,
2008. február 6-án K. É. – 1067/2008 számon megjelent
tájékoztató helyesbítése – K. É. – 5704/2008)
15393 Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. április 4-i 40. számában, K. É. –
4729/2008 számon megjelent egyszerû eljárás ajánlattételi felhívásának helyesbítése – K. É. – 5664/2008)
15393 Ferencvárosi Önkormányzat (a Közbeszerzési Értesítõ
2008. március 19-i 34. számában K. É. – 3878/2008 számon megjelent egyszerû eljárás ajánlattételi felhívásának helyesbítése – K. É. – 5566/2008)
15394 Ferencvárosi Önkormányzat helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 22. számában, 2008. február 20-án K. É. –
2582/2008 szám alatt megjelent ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. – 5609/2008)
15394 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. helyesbítése [helyesbítés a 88. sz. fõút Sárvár elkerülõ szakasz
(0+200–3+712 km-sz. között) építési munkáinak megvalósítása tárgyú ajánlati felhívás tekintetében
– K. É. – 5675/2008]
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15394 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. április 7-i, 41. számában, K. É. – 5056/2008 számon megjelent egyszerû
eljárás ajánlattételi felhívásának helyesbítése – K. É. –
5769/2008)

Módosítás
15395 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium módosítása (tájékoztató a hirdetmény módosításáról a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium hivatalos dokumentumainak fordítása tárgyú eljárásban – K. É. – 5679/2008)
15397 Tisza Lakásépítõ és Fenntartó Szövetkezet módosítása
(Szeged, Vedres u. 10., 14–16. energiaracionalizálás
– K. É. – 5086/2008)

Visszavonás
15400 Fõvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház visszavonása
(a Közbeszerzési Értesítõ 23. számában, 2008. február 22-én K. É. – 2286/2008 számon megjelent ajánlati
felhívás visszavonása – K. É. – 5648/2008)

A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG HATÁROZATAI
15401 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Szenzor Számítóközpont Kft. jogorvoslati kérelme a
Központi Statisztikai Hivatal közbeszerzési eljárása
ellen)
15423 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a P.Dussmann Kft. jogorvoslati kérelme a Vasútegészségügyi Szolgáltató Kht. közbeszerzési eljárása
ellen)
15428 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Közbeszerzések Tanácsa Döntõbizottság elnöke által
hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárása az Állami Autópálya Kezelõ Zrt. közbeszerzési eljárása
ellen)
15432 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az Állami Számvevõszék által hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárás Szikszó Város Önkormányzata
beszerzési eljárása ellen)
15434 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az Örökzöld Kft. által Gyomaendrõd Város Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen benyújtott jogorvoslati kérelme)
15439 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az ERFOREX Közmûépítõ és Üzemeltetõ Rt. jogorvoslati kérelme, melyet Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen nyújtott be)
15442 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az ÉGSZI SENIOR Kutató és Szervezõ Kft. jogorvoslati kérelme Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen)
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A Közbeszerzési Értesítõ 44. számának (2008. április 14.) tartalomjegyzékérõl

15461 A Közbeszerzések Tanácsa közleménye a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékébe 2008. április 10-én felvett újabb, továbbá egy törlésre került tanácsadóról

HIRDETMÉNYEK
Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hirdetmények
Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
15463 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (sövényvágó adapter beszerzése/2008. – K. É. – 5494/2008)
15468 Északkelet-Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás (nógrádmarcali hulladékkezelõ központ építése, valamint Balassagyarmaton A típusú hulladékudvar és Rétságon B típusú hulladékudvar létesítése – K. É. –
5673/2008)
15478 Északkelet-Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
[Kerepes, Ökörtelek-völgy hulladékkezelõ központ építése és 486 db szelektívhulladék-gyûjtõ sziget (tárolóedényzettel együtt) létesítése – K. É. – 5681/2008]
15492 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (Audi, Ford, Opel, Skoda, Volkswagen márkájú
gépjármûvek, valamint Ikarus típusú autóbuszok és
közúti tehergépkocsik karbantartásához szükséges javítóanyagok beszerzése – K. É. – 4920/2008)
15497 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (fertõtlenített tojás beszerzése – K. É. – 4482/2008)
15503 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (IMIR-rendszer bevezetése, követése, valamint üzemeltetése – K. É. –
5213/2008)
15510 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [ajánlati felhívás a
47. sz. fõút 202+450–207+000 km-sz., Algyõ–Hódmezõvásárhely közötti szakasza négy sávra történõ bõvítése
(III. ütem) kivitelezési munkáinak elvégzésére – K. É. –
5248/2008]
15516 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás a
83. sz. fõút 33+820–70+200 km-sz. között 11,5 tonnás
burkolaterõsítés/fejlesztés döntés-elõkészítõ tanulmány elkészítése tárgyában – K. É. – 5489/2008)
15521 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet [tüdõvarró gépek, tárak beszerzése (SG-397) – K. É. –
5426/2008]
15529 Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal (komplett mosodai szolgáltatás ellátása – K. É. – 3805/2008]

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban
15536 Zala Volán Rt. (Volán társaságok részére gázolaj szállítása – K. É. – 5422/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására
15542 Ligetfürdõ Kft. (újszegedi fürdõkomplexum fejlesztése
– K. É. – 5483/2008)
15546 Siklós Város Önkormányzata (Siklós városban meglévõ
idényjellegû strandból siklósi vár- és termálfürdõ megvalósítása, tervezése, kivitelezése és 25 évig tartó üzemeltetése – K. É. – 5054/2008)
15551 Szent István Egyetem, Gödöllõ (szolgáltatás PPPkonstrukcióban történõ megvalósítása, az ajánlatkérõ
létesítményeiben 38 700 m2 alapterületen, 8800 fõ hallgatóra oktatási kapacitás és 950 fõ dolgozóra irodai kapacitás infrastrukturális feltételeinek szolgáltatása
– K. É. – 5148/2008)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban
15558 MÁV-Start Vasúti Személyszállító Zrt. (felelõsségbiztosítás – K. É. – 5357/2008)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására
15564 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. [az atomerõmûvi
kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére szolgáló tároló (NRHT) felszín alatti
létesítményei I. ütem beruházási munkáinak mûszaki
ellenõrzése és minõségfelügyelete – K. É. – 5195/2008]

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására
15574 Szabadtéri Néprajzi Múzeum (a Szabadtéri Néprajzi
Múzeum új bejárati épületének építése belsõ fogadótér
kialakításával – K. É. – 5362/2008)

Idõszakos tájékoztató egyes ágazatokban
15580 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ (sFM-rendszer fejlesztési és supporttevékenységének ellátása – K. É. – 4670/2008)

Tervpályázati kiírás
15584 Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hivatal (Budapest szíve – városháza fórum – a budapesti városháza tömb és térségének fejlesztésére vonatkozó
tervjavaslatok elkészítése, mûemlék épület átalakítása
és épületegyüttesének tervezése – K. É. – 5231/2008)
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Visszavonás
15589 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. visszavonása (részvételi felhívás visszavonása a 41. sz. fõút 65+069–
70+200 km-szelvények közötti szakaszának 115 kN
burkolatmegerõsítése – mérnök kiválasztása tárgyában – K. É. – 5355/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények
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15650 Magyar Rádió Zrt. (a Magyar Rádió Zrt. Budapest, Bródy S. utca 5–7. alatti épületének homlokzati felújítása
– K. É. – 5727/2008)
15654 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4 darab személygépkocsi beszerzése Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
részére – K. É. – 5507/2008)
15658 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (1 darab középkategóriás összkerék hajtású személygépkocsi beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére – K. É. – 5508/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

15662 Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (ajánlatkérõ tisztasági és tisztítószerekkel történõ ellátása
– K. É. – 5144/2008)

15593 Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. [Gellért gyógyfürdõ mûemléki rekonstrukció (II. ütem) megvalósításának mûszaki ellenõrzése – K. É. – 5443/2008]

15666 Répszolg Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. [kaszálékok, lombok és vegyes
szemét szállítása (RSz 4/2008.) – K. É. – 5331/2008]

15600 Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. [Széchenyi gyógyfürdõ mûemléki rekonstrukció (II. ütem) megvalósításának mûszaki ellenõrzése – K. É. – 5444/2008]
15607 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (vállalkozási
szerzõdés/Budapest I. kerület, Bécsi kapu tér 8., Fõ
u. 20., Hunyadi J. u. 18., Országház u. 22. számú mûemlék épületek felújításának tervkészítése építési engedélyezésre – K. É. – 5597/2008)

15670 Répszolg Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. [sitt, törmelék, tuskók, gallyak szállítása (RSz 5/2008.) – K. É. – 5332/2008]
15675 Szentendre Város Önkormányzata (irodatechnikai eszközbeszerzés – K. É. – 4727/2008)

15613 Kistelek Város Önkormányzata (Kistelek–Ópusztaszer,
kerékpárút építése – K. É. – 4473/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására
15619 Fertõd Város Önkormányzata (6106 méter kerékpárút,
2 db gyalogos- és kerékpároshíd építése, továbbá 23 db
útirányjelzõ és -eligazító tábla beszerzése kihelyezéssel
– K. É. – 5435/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
15680 Berettyóújfalu Város Önkormányzata (ajánlatkérõ belterületi nem szilárd burkolattal rendelkezõ útjai helyreállítási munkáinak elvégzése – K. É. – 5125/2008)
15683 Heves Megyei Önkormányzat [150 férõhelyes idõsek otthona (Parád) elsõ beszerzésének szállítása – K. É. –
5057/2008]
15687 Kalocsa Város Önkormányzata (Kalocsa, Petõfi utca és
Negyvenszállás településrész közötti kerékpárút-építés
– K. É. – 5386/2008)

15623 Berettyóújfalu Város Önkormányzata (közétkeztetési
szolgáltatás nyújtása – K. É. – 5431/2008)

15693 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
A épület I. emelet részleges átalakítása és rekonstrukciója, valamint a belsõ udvari homlokzat és belsõ udvar
közmûvezetékek cseréje, parkosítása – K. É. –
5482/2008)

15627 Gyerekkuckó Óvoda, Budapest (közétkeztetés – K. É. –
5432/2008)

15697 Paks Város Önkormányzata (Paks, Rókus utca rekonstrukciós munkái – K. É. – 4854/2008)

15632 Petõfi Irodalmi Múzeum
– K. É. – 5333/2008)

15702 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló 10 intézmény épületében található vizesblokk felújítási munkái – K. É. – 4845/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

(õrzés-védelem

2012-ig

15636 Sashalmi Manoda Óvoda (közétkeztetés – K. É. –
5466/2008)
15641 Varázskorona Óvoda, Budapest (közétkeztetés – K. É. –
5445/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
15647 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(ajánlatkérõ pályázati projekteinek pénzügyi auditálása – K. É. – 5469/2008)

15708 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
(a Mészöly Géza úti orvosi rendelõ és a 7. Számú Szeder
Úti Bölcsõde átalakítási, bõvítési munkái – K. É. –
4847/2008)
15714 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Debreceni Javítóintézete (élelmiszer beszerzése a 2008. évre – K. É. –
5276/2008)
15722 Térségi Szociális Gondozási Központ – Gyomaendrõd,
Csárdaszállás, Hunya (különféle élelmiszerek beszerzése
és szállítása – K. É. – 5207/2008)
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15726 VÜSZI Gödöllõi Városüzemeltetõ és Szolgáltató Kht.
(Gödöllõ város 2008. évi emelt szintû útjavítási részfeladatai – K. É. – 4939/2008)
15731 XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata (4309/
XVI. Ker./08 – takarítás – K. É. – 4225/2008)
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15782 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (biztosítási szolgáltatások nyújtása a FÕTÁV Zrt. részére – K. É. – 5203/2008)
15785 Budapesti Történeti Múzeum [szondázó jellegû, vagy
megelõzõ régészeti feltárás elvégzése (kf-2008/01.)
– K. É. – 4980/2008]
15803 Cívis Ház Zrt. (gépjármûbeszerzés keretmegállapodás
keretében – K. É. – 5655/2008)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban
15736 EVAT Egri Vagyonkezelõ és Távfûtõ Zrt. (primer távhõvezeték építése – K. É. – 5174/2008)

15806 Csongrád Megyei Önkormányzat (Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelõintézet energiahatékonysági fejlesztése és energetikai korszerûsítése – K. É. –
5299/2008)

15739 EVAT Egri Vagyonkezelõ és Távfûtõ Zrt. (beruházási hitel – K. É. – 5175/2008)

15807 Dabas Város Önkormányzata (pályázatírásra vonatkozó
keretmegállapodás – K. É. – 5663/2008)

15742 EVAT Egri Vagyonkezelõ és Távfûtõ Zrt. (távfûtési csövek és rendszerelemek – K. É. – 5176/2008)

15810 Debreceni Hõszolgáltató Zrt. (gépjármûbeszerzés keretmegállapodás keretében – K. É. – 5656/2008)

15745 Kecskeméti Termostar Hõszolgáltató Kft. (vállalkozási
szerzõdés távhõvezeték építésére – K. É. – 5650/2008)

15813 Debreceni Vagyonkezelõ
– K. É. – 5657/2008)

Elõzetes összesített tájékoztató
15753 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (a Vámés Pénzügyõrség 2008. évi elõzetes összesített tájékoztatója – K. É. – 5590/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
Tájékoztató az eljárás eredményérõl
15763 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (APEH Világa Évkönyv, Bulletin, APEH-et bemutató tájékoztató füzet,
kiadványok szerkesztése és nyomdai elõállítása, kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2008–2010. években
– K. É. – 4836/2008)
15767 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (könnyûteher-gépjármûvek beszerzése/2008. – K. É. – 5307/2008)
15769 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (LKSZ-rendszer üzemeltetése/2008. – K. É. – 5340/2008)
15771 Belvárosi Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht. (új
oktatási bútorok szállítása – K. É. – 5522/2008)
15773 Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hivatal KIFI (Városháza fórum projekthez kapcsolódó ügyvédi megbízási szerzõdés – K. É. – 4653/2008)
15775 Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hivatal KIFI (közraktárak fejlesztési projekthez kapcsolódó
ügyvédi megbízási szerzõdés – K. É. – 4656/2008)
15778 Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzata
(a K. É. – 18760/2007 számú eljárás eredménytelensége
– K. É. – 5617/2008)
15780 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (tájékoztató a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
részére 2 000 000 000 Ft folyószámla-hitelkeret biztosítása tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményérõl – K. É. – 5358/2008)

Zrt.

(gépjármûbeszerzés

15815 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Eger megyei
jogú város közigazgatási területén iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának kivitelezési munkái – II. ütem – K. É. – 5638/2008)
15819 Észak-pesti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(autószerelõ-tanmûhelybe kiegészítõ eszközök, berendezések szállítása, telepítése, használatuk betanítása
– K. É. – 5683/2008)
15822 Északkelet-Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás (aszód–hévízgyörki, gödöllõi–kerepesi, vác–csörögi
hulladéklerakó telepek rekultivációs és kiviteli terveinek elkészítése, a kivitelezéshez szükséges engedélyek
beszerzése és a tervezõi mûvezetõi tevékenység ellátása
– K. É. – 5665/2008)
15825 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (1066 Budapest, Mozsár utca 14. szám alatti épület részbeni építészeti, épületgépészeti és elektromos felújítása – K. É. –
4305/2008)
15826 Fõvárosi Földhivatal (ajánlatkérõ és körzeti földhivatalai napi takarítása – K. É. – 4458/2008)
15829 Heves Megyei Önkormányzat Idõsek Otthona (közétkeztetés 1 éves idõtartamra, reggeli, ebéd, vacsora kiszállításával, szükség esetén diéta biztosításával, ételhulladék elszállításával – K. É. – 4931/2008)
15831 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (tej és tejtermékek beszerzése, eljárásazonosító:
25500/07-10/62 – K. É. – 3270/2008)
15835 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség [személyszállítás szolgálati autóbuszjáratokkal
(2008–2010.) – K. É. – 4218/2008]
15852 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (6 db új, összkerékhajtású személygépjármû beszerzése – K. É. –
5345/2008)
15855 Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (4 db személygépkocsi
beszerzése – K. É. – 3972/2008)
15857 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (gépészeti épületek,
építmények, utak felújítása a MÁV Zrt. területén
– K. É. – 5595/2008)
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15861 Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (a balatoni
és a velencei-tavi viharjelzõ rendszer karbantartása,
mûszaki felügyelete és üzemeltetése – K. É. –
5037/2008)
15863 Semmelweis Egyetem (az AGFA PACS-rendszerelemekre vonatkozó karbantartás, szervizelés, valamint
mentési és archiválási rendszerének kialakítása, illetve
szükséges beruházások – K. É. – 4685/2008)
15865 Semmelweis Egyetem (MRI-vizsgálóberendezés bérlete
és karbantartása bérleti és karbantartási szerzõdés keretében – K. É. – 4766/2008)
15868 Semmelweis Egyetem
– K. É. – 5142/2008)

(hõszolgáltatási

szerzõdés

15870 Semmelweis Egyetem (Semmelweis Egyetem kezelésében különbözõ helyrajzi számú területeken lévõ létesítmények és a hozzá tartozó létesítményelemek és épülettartozékok, továbbá belsõ közmûhálózatok teljes körû
karbantartási szolgáltatásának ellátása – K. É. –
5274/2008)
15873 Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szabadtéri Néprajzi Múzeum új észak-magyarországi tájegységének építése
– K. É. – 5406/2008)
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15888 Miskolci Hõszolgáltató Kft. (vállalkozási szerzõdés Miskolc, Búza tér vásárcsarnok és Zsolcai kapu gyalogos-aluljáró között megépülõ forróvíz-távfûtési vezeték
kivitelezési munkáira – K. É. – 5666/2008)

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módosításáról
15890 Budapest Fõváros V. Kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata módosítása (a Közbeszerzési Értesítõ 33. számában, 2008. március 17-én K. É. – 0945/2008 számon
megjelent egyszerûsített eljárás ajánlati felhívásának
módosítása – K. É. – 5924/2008)
15892 Magyar Közút Kht. (víznyelõ rács és nehéz fedlap beszerzése – K. É. – 5506/2008)
15895 Zselic-Farm Mezõgazdasági Termelõ, Kutató, Szolgáltató
Kft. módosítása (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. március 26-i 36. számában K. É. – 4174/2008 számon megjelent egyszerû eljárás ajánlattételi felhívásának módosítása – K. É. – 5755/2008)

15875 Törökbálint Város Önkormányzata (törökbálinti kábel-tv-szolgáltatás – K. É. – 5611/2008)
15877 Vám- és Pénzügyõrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága (ingatlanvásárlás Nyíregyházán – K. É. –
5684/2008)
15880 Volánbusz Közlekedési Zrt. [600 millió HUF összegû rövid lejáratú (éven belüli) – kvázi folyószámlahitelként
funkcionáló – hitelszerzõdés megkötése – K. É. –
5451/2008]
15882 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Zrt.
(MSZ EN 590 szerinti minõségben motorikus gázolaj
szállítása az ajánlatkérõ részére, illetve üzemanyagkártya felhasználásával gázolaj vételezése – K. É. –
4171/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl
15885 AGRICOLA Mezõgazdasági és Ipari Szövetkezeti Zrt.
(rakodógépek beszerzése – K. É. – 5521/2008)
15886 Fõvárosi Vízmûvek Zrt. (2008–2010. évi könyvvizsgálati
tevékenység – K. É. – 5278/2008)

A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG
HATÁROZATAI
15896 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az Alterra Építõipari Kft. által a Cegléd Város Önkormányzata, a Duna–Tisza-közi Nagytérség Településeinek Tulajdonközössége közbeszerzési eljárása ellen benyújtott jogorvoslati kérelme)
15900 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a SADE-Magyarország Mélyépítõ Kft. jogorvoslati
kérelme Törökbálint Város Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen)
15903 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az EUCOMFORT Kft. által a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium közbeszerzési eljárása
ellen benyújtott jogorvoslati kérelme)
15907 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Nebuló Plusz Vendéglátó-ipari Kft. jogorvoslati kérelme, melyet a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen nyújtott be)
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A Cégközlöny 15. számában (2008. április 10.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-06-006386/10. 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) MINI FODRÁSZ SZÖVETKEZET (1205 Budapest, Jókai M. u. 103.; cégjegyzékszáma: 01 02 051014; adószáma: 10184516-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Bp. XX., Mini Fodrász Kisszövetkezet
Elõzõ székhelye(i):
1205 Budapest, Nagykõrösi út 44.
Jogelõd(ök):
KÉKDUNA FODRÁSZ SZÖVETKEZET
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Investment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Budapest, Seregély u. 17., 1301 Bp., Pf. 18.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-07-003922/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 3. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) SO-KO Kereskedelmi Betéti Társaság
végelszámolás alatt (1225 Budapest, Zambelli út 42.; cégjegyzékszáma: 01 06 114099; adószáma: 28216665-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SO-KO Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1142 Budapest, Ungvár u. 52/A
1147 Budapest, Miskolci u. 54.
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
9.Fpk.01-07-003759/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PASSZÁT Szolgáltató, Beszerzõ, Értékesítõ és Termelõ Betéti Társaság (1081 Budapest,
Népszínház u. 28/A II. 7.; cégjegyzékszáma: 01 06 312981;

adószáma: 28450872-2-42) 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
12.Fpk.01-07-004497/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) JÁRMÛ-CENTER ’94 Szolgáltató
és Értékesítõ Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1165 Budapest, Újszász u. 43.; cégjegyzékszáma:
01 06 313861; adószáma: 28461566-1-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
JÁRMÛ-CENTER ’94 Szolgáltató és Értékesítõ Betéti
Társaság
Telephelye(i):
1165 Budapest, Újszász u. 43.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-07-003962/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SOLVERS Fõvállalkozó, Tervezõ
és Kivitelezõ Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1158 Budapest, Drégelyvár u. 17. VI/37.; cégjegyzékszáma: 01 06 316543; adószáma: 28490517-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SOLVERS Fõvállalkozó, Tervezõ és Kivitelezõ Betéti
Társaság
Telephelye(i): 1033 Budapest, Kazal u. 85
Fióktelepe(i):
2134 Szõd-Csörög, Alkotmány u. 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.
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A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-06-006998/19. 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) TURBÓ M. L. Kereskedelmi Betéti
Társaság (1135 Budapest, Jász u. 40., fióktelepe: 2030
Érd, Lõcsei u. 90.; cégjegyzékszáma: 01 06 318809; adószáma: 28514279-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
TURBÓ Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1135 Budapest, Jász u. 63.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Holding
Elsõ Hazai Vagyonkezelõ ZRt., 1115 Budapest, Bartók
Béla út 92–94.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-005913/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DOLORES Kereskedelmi Betéti
Társaság végelszámolás alatt (1181 Budapest, Csontváry u. 17. VII. 39.; cégjegyzékszáma: 01 06 319425; adószáma: 28526919-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
DOLORES Kereskedelmi és Utazási Betéti Társaság
DOLORES Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1118 Budapest XVIII., Csontváry u. 31. VI. 17.
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
10.Fpk.01-07-007003/6. 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) ONRO Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1182 Budapest, Kevermes u. 13/A; cégjegyzékszáma: 01 06 716738;
adószáma: 20145622-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
ONRO Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1045 Budapest, Tungsram u. 55. 3. em. 21.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER
Befektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán u. 3.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-07-004385/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) OLARO Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1033 Budapest, Polgár u. 5. 8. em. 43.; cégjegyzékszáma:
01 06 727934; adószáma: 20556273-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
OLARO Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1131 Budapest, Béke u. 26.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-08-000879/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EUROVIP 17 Vegyesipari, Számítástechnikai Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság végelszámolás alatt (1047 Budapest,
Irányi u. 32.; cégjegyzékszáma: 01 06 733262; adószáma:
20695055-2-41) 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
9.Fpk.01-07-006721/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 14. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) FOREVER POWER Számítástechnikai és Nyomdaipari Betéti Társaság végelszámolás alatt (1149 Budapest, Várna u. 8.; cégjegyzékszáma:
01 06 745161; adószáma: 21102231-2-42) 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
6.Fpk.01-07-004180/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ZIBA Kereskedelmi, Szolgáltató
és Termelõ Betéti Társaság (1201 Budapest, Frangepán
u. 33.; cégjegyzékszáma: 01 06 745338; adószáma:
21106534-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1204 Budapest, Eperjes u. 28. 2. em. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Holding
Elsõ Hazai Vagyonkezelõ ZRt., 1115 Budapest, Bartók
Béla út 92–94.
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tató Betéti Társaság (1115 Budapest, Bánk bán u. 9.
1. em. 12.; cégjegyzékszáma: 01 06 753382; adószáma:
21471203-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkezelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., 1276 Budapest, Pf. 77.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-08-000094/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DEMKO-TEAM Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1147 Budapest, Jávorka
Ádám u. 65.; cégjegyzékszáma: 01 06 757410; adószáma:
21579806-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Holding
Elsõ Hazai Vagyonkezelõ ZRt., 1115 Budapest, Bartók
Béla út 92–94.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-006664/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-06-002286/18. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. szeptember 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DURCAR Gépjármûjavító
Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (1157 Budapest, Nyírpalota u. 71. X. em. 51.; cégjegyzékszáma:
01 06 745592; adószáma: 21113413-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: F1 Consulting
Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest,
Ildikó u. 21.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TENIM 2003 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1172 Budapest, Adorján
u. 13.; cégjegyzékszáma: 01 06 758983; adószáma:
21798986-2-42) 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
12.Fpk.01-07-001200/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-004430/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) STEEL B. I. T. Építõipari Szolgál-

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ART ‘ITÜD Szolgáltató Betéti Társaság (1071 Budapest, Damjanich u. 42.; cégjegyzékszáma: 01 06 759736; adószáma: 21821880-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vállalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Budapest, Jeszenák János u. 59.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-07-000483/9. 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) Mátéhús Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság [1024 Budapest (Piac és Kereskedelmi Központ), Fény u. 1–13. 4. em. 28.; cégjegyzékszáma:
01 06 772079; adószáma: 22238478-2-41] adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási ZRt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., 1364 Bp., Pf. 428.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-001632/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VAKONDGYÁR Felsõruházat-készítõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(1138 Budapest, Párkány u. 11., elõzõ székhelye: 2000
Szentendre, Rózsa u. 6.; cégjegyzékszáma: 01 06 779009;
adószáma: 20798873-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1051 Budapest, Nádor u. 5. 2. em. 1.
1024 Budapest, Lövõház utca 17. I. em. 10.
1053 Budapest, Magyar u. 52.
2000 Szentendre, Dumtsa Jenõ utca 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-004565/10. 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) VARILUX Szauna Építõ és
Ipari Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1016
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Budapest, Szirtes utca 5/B as 1/A; cégjegyzékszáma:
01 09 064595; adószáma: 10301515-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1113 Budapest, Tarcali u. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. l0/A fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-07-001141/9. 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) Metró-Kisgép Gépkölcsönzõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (1095 Budapest, Soroksári
út 95.; cégjegyzékszáma: 01 09 065629; adószáma:
10329195-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1117 Budapest, Dombóvári út 43/B
Jogelõd(ök):
Közlekedési és Metró Építõ Vállalat Gépkölcsönzõ
Leányvállalata
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vállalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Budapest, Jeszenák János u. 59.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-05-006531/24. 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) „KAPITÁNY ÉS TÁRSAI” Napellenzõ- és Fémszerkezetgyártó Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1155 Budapest XV., Széchenyi u. 55.; cégjegyzékszáma: 01 09 074041; adószáma: 10489385-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-003903/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 7. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) GHC Tanácsadó Szolgáltató és Ingatlanközvetítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (1052
Budapest, Petõfi Sándor utca 11. 4. em. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 168064; adószáma: 10774296-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1053 Budapest, Ferenczy István u. 16.
1052 Budapest, Petõfi S. u. 11.
1053 Budapest, Ferenczy István u. 16. 2. em. 6.
1052 Budapest, Petõfi Sándor utca 11. 4. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG Felügyelet Felszámoló, Végelszámoló Vagyonrendezõ és Csõdkezelõ
Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59. 5. em. 2.
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12035762-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BALARM Biztonságtechnikai Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1027 Budapest, Csalogány u. 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-004201/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-07-004592/9. 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) SZAVANU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1015 Budapest, Csalogány u. 40. 3. em. 7.; cégjegyzékszáma: 01 09 261044; adószáma: 10805569-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BUDA-CONSULT Ügyviteli és Ügynöki Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
SÁROSI ÉS TÁRSAI Könyvelõ Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
SZAVANU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 3.
1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
1143 Budapest, Gizella u. 42–44.
1158 Budapest, Drégelyvár u. 41. III/11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1027 Budapest, Varsányi
Irén u. 38. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 689092.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-002445/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BALARM Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1029 Budapest, Nagykovácsi
út 7.; cégjegyzékszáma: 01 09 369488; adószáma:

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) P & L-PLUSZ Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1112 Budapest, Kõérberki
út 36.; cégjegyzékszáma: 01 09 669420; adószáma:
12334559-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1196 Budapest, Jókai u. 248.
1192 Budapest, Bercsényi u. 72.
1148 Budapest, Fogarasi út 41.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRE-ACTIVE Szolgáltató Kft., 1051 Budapest, Dorottya u. 3. III. em. 4.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-004662/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DALI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1064 Budapest, Podmaniczky u. 81. fszt. 4.; cégjegyzékszáma:
01 09 670563; adószáma: 12365966-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
DALI ÉTTEREM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1031 Budapest, Héthalom u. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Investment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Budapest, Seregély u. 17., 1301 Bp., Pf. 18.
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A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-06-006970/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HATÁR-T PLUSZ Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1074 Budapest, Rákóczi u. 74–76. 1. em. 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 670874; adószáma: 12371789-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1145 Budapest, Colombus u. 85.
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
4.Fpk.01-07-005762/5. 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) KATAMARÁN-RENT Építõipari Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
végelszámolás alatt (1025 Budapest, Krecsányi u. 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 671056; adószáma: 12373712-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KATAMARÁN-RENT Építõipari Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1031 Budapest, Lõpormalom u. 11. I/14.
1172 Budapest, Hidasnémeti út 67. B ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
21.Fpk.01-08-001750/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) IMMOMILIARE Ingatlanbefektetõ és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1047 Budapest, Attila u. 156–158.; cégjegyzékszáma:
01 09 677542; adószáma: 11803168-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1096 Budapest, Lenhossék u. 3.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonkezelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Budapest, Csévi u. 11/B.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-07-001020/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) OP-CLEAN Tisztaságszolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1131 Budapest, Reitter
Ferenc u. 161. fszt. 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 677829;
adószáma: 11810652-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
OPEKUN Biztonságszolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1036 Budapest, Lajos u. 127. 8. em. 47.
1033 Budapest, Hévízi út 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1134 Budapest, Apály
u. 4. B ép. 4/17.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-001983/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) K. I. D. SYSTEMS HUNGARY
Ingatlanforgalmi, -Kezelõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1137 Budapest, Radnóti Miklós
u. 40. 1. em. 4.; cégjegyzékszáma: 01 09 680979; adószáma: 11876913-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó ZRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-003013/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) JUNIK - 2000 Kereskedelmi
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és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1119
Budapest, Andor u. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 691024;
adószáma: 12529236-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., telephely: 1143 Budapest, Besnyõi u. 13. Postacím: 1576 Bp., Pf. 52.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-06-006651/21. 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) INTERSAT Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (1221 Budapest, Zsoldos forduló u. 11/A; cégjegyzékszáma: 01 09 691661; adószáma: 12541353-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
INTERSAT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Investment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Budapest, Seregély u. 17., 1301 Bp., Pf. 18.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-06-001675/19. 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) CEVA Magyarország Környezetvédelmi és Környezetbiztonsági Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1097 Budapest, Illatos út 7.; cégjegyzékszáma:
01 09 702728; adószáma: 12077351-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2030 Érd, Mester utca 50.
2072 Zsámbék, Dózsa György út 15.
1097 Budapest, Illatos utca 7.
1055 Budapest, Szalay utca 2. 1. em. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Gazdasági
és Pénzügyi Zrt., 1116 Budapest, Hengermalom u. 1.,
1509 Bp., Pf. 36.
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A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-005750/8. 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) CONTUR-PLAN Mérnökiroda
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1149 Budapest,
Mogyoródi út 32. Elõzõ fióktelepe: 2621 Verõce, Bartók
B. u. 6.; cégjegyzékszáma: 01 09 703412; adószáma:
12786671-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 55. 3. em. 1.
1146 Budapest, Hermina u. 17. 8. em.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
Ottó u. 6–8.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-006830/8. 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) GREAT UNITED TRADING
HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1132 Budapest, Váci út 18.; cégjegyzékszáma: 01 09 703574; adószáma: 12790296-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1063 Budapest, Kmety Gy. u. 18.
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
16.Fpk.01-07-004418/10. 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) ASDIC-BAU Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1156 Budapest,
Nyírpalota u. 80.; cégjegyzékszáma: 01 09 707173; adószáma: 12864063-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.
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A Fõvárosi Bíróság
21.Fpk.01-06-006589/18. 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) MILL-TECH Export-Import
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1055 Budapest, Falk
Miksa u. 13.; cégjegyzékszáma: 01 09 707310; adószáma:
10492875-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1051 Budapest, Dorottya u. 1.
1055 Budapest, Falk Miksa út 13.
2040 Budaörs, Hóvirág u. 35.
1092 Budapest, Ráday u. 21. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Investment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Budapest, Seregély u. l7., 1301 Bp., Pf. 18.
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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
4.Fpk.01-07-003571/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MÁTRA FRUIT Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1094 Budapest, Páva u. 4. 3. em. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 726477;
adószáma: 13264538-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1094 Budapest, Angyal u. 10. 6. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65. Telephely: 1143 Budapest, Besnyõi u. 13. Postacím: 1576 Bp., Pf. 52.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-06-003888/13. 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) ÉPGÉPSZER BAU Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1035 Budapest, Vörösvári út 7. 6. em. 33.; cégjegyzékszáma: 01 09 710221; adószáma: 12924208-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Investment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Budapest, Seregély u. 17., 1301 Bp., Pf. 18.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-003475/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ANNACHRISTA Divatkellék
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1138
Budapest, Duna Plaza Üzletközpont, Váci út 178.; cégjegyzékszáma: 01 09 724223; adószáma: 13218740-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1136 Budapest, Hegedûs Gyula utca 36.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-002847/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) WORLD 2003 INVEST Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1164 Budapest, Vidámvásár út 111.; cégjegyzékszáma: 01 09 731884; adószáma: 13042170-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2760 Nagykáta, Felsõegreskáta utca 72.
1142 Budapest, Szatmár utca 111/A
1135 Budapest, Mohácsi utca 11. fszt. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A+P MÓDSZER
Gazdasági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Budafoki út 16.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-002733/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Euroll Bau Építõipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1078 Budapest, Marek
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József u. 41.; cégjegyzékszáma: 01 09 733630; adószáma:
13406437-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-004139/8. 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) ZOLKA Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1148 Budapest, Fogarasi u. 84/B; cégjegyzékszáma: 01 09 734345; adószáma: 13421863-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ZOLKA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Libra Közgazdász Zrt., 1062 Budapest, Andrássy út 91., levelezési cím:
1364 Budapest Pf. 87.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-006060/9. 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) MEGA PACK TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1156 Budapest, Sárfû u. 7. fszt.; cégjegyzékszáma:
01 09 734951; adószáma: 13433675-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett székhelye(i):
3955 Kenézlõ, Hajnal u. 2.
2135 Csörög, Duna utca 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vállalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Budapest, Jeszenák János u. 59.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-004181/10. 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) Max Safe Security Vagyonvédel-
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mi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1196 Budapest, Fõ
utca 150.; cégjegyzékszáma: 01 09 865115; adószáma:
13057868-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2624 Szokolya, Rákóczi út 10.
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
13.Fpk.01-07-004706/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SM. ZERO Kereskedelmi és Ruhaipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (1138 Budapest,
Forgách utca 32/5. fszt. 004.; cégjegyzékszáma:
01 09 865203; adószáma: 11373719-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6065 Lakitelek, Iskola u. 2.
6065 Lakitelek, Petõfi utca 1.
6060 Tiszakécske, Kõrösi út 101.
2750 Nagykõrös, Petõfi S. utca 20.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. l0/A fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-003287/12. 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) 2PHONE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1031 Budapest,
Amfiteátrum utca 18. fszt. 2. A cég telephelye: 1030 Bp.,
Heltai J. tér 7–9.; cégjegyzékszáma: 01 09 866924; adószáma: 13665685-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136.

2008/16. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-006952/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Hazai Papíripari Korlátolt Felelõsségû Társaság (1202 Budapest, Nagysándor József utca 98–100.; cégjegyzékszáma: 01 09 868208; adószáma:
12793718-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Elsõ Hazai Papíripari Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1201 Budapest, Helsinki u. 101.
8184 Fûzfõgyártelep, hrsz. 1498/31.
1121 Budapest, Konkoly-Thege utca 19–21.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,
Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-06-005597/17. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „Fontini-Építõ” Kereskedelmi,
Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1238 Budapest, Grassalkovich út 167. B ép.; cégjegyzékszáma: 01 09 871531; adószáma: 13320913-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8220 Balatonalmádi, Martinovics u. 2.
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
5.Fpk.01-07-003834/10. 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) TAVASZ INVEST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1137 Budapest, Pozsonyi út 4. 2. em. 7.; cégjegyzékszáma: 01 09 881123; adószáma: 12390724-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
„SHARON” Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1053 Budapest, Kecskeméti u. 2. I. ép. 5.
1023 Budapest, Bécsi út 3–5.
2146 Mogyoród, Szent Jakab park 75.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000130/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DRÁVAKERT Dél-Baranyai
Mezõgazdasági Termelõ és Értékesítõ Szövetkezet
„végelszámolás alatt” (7960 Sellye, Kossuth Lajos utca 30/A; cégjegyzékszáma: 02 02 060163; adószáma:
12649822-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
DRÁVAKERT Dél-Baranyai Mezõgazdasági Beszerzõ
és Értékesítõ Szövetkezet
DRÁVAKERT Dél-Baranyai Mezõgazdasági Termelõ
és Értékesítõ Szövetkezet
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000011/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „Hajdu és társa” Szolgáltató Betéti Társaság (7629 Pécs, Komlói út 39.; cégjegyzékszáma: 02 06 071357; adószáma: 21556788-1-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7628 Pécsszabolcs, Szabolcsi középhegy 72330/1. hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1092 Budapest, Ferenc krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.
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A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000614/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000523/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HEZSADO VENDÉGLÁTÓIPARI KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG
(7633 Pécs, Esztergál L. u. 10.; cégjegyzékszáma:
02 09 068023; adószáma: 12820180-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett székhelye(i):
3518 Miskolc, Debreceni Márton tér 7. 1. em. 1.
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 bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) WEBSTORE Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7728 Somberek, Orgona u. 9.; cégjegyzékszáma: 02 09 071223; adószáma: 12469280-2-02) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1221 Budapest, Ringló u. 113. B ép.
1202 Budapest, Nagysándor József u. 130.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000008/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GEVARA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7632 Pécs, Éva
utca 15.; cégjegyzékszáma: 02 09 068354; adószáma:
12923843-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000068/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Silver Star Security Biztonságtechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (7632 Pécs, Maléter P. utca 2.
II. em. 7.; cégjegyzékszáma: 02 09 070130; adószáma:
13514510-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kirendeltség címe: 7623 Pécs, Megyeri u. 66.)

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000835/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KIRÁLY Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (6200 Kiskõrös,
Dobozi utca 3.; cégjegyzékszáma: 03 06 112705; adószáma: 21848706-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000664/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) WOTERMAN Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecskemét, Pázmány Péter utca 7.; cégjegyzékszáma:
03 09 111205; adószáma: 13177849-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.
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A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000018/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000372/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Kastély Farm Tejtermelõ és Értékesítõ Szövetkezet „végelszámolás alatt” (5650 Mezõberény, V. ker. 109; cégjegyzékszáma: 04 02 001383; adószáma: 11040749-2-04) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Mérlegtechnika Ipari Korlátolt
Felelõsségû Társaság (5600 Békéscsaba, Kerek tanya 875.; cégjegyzékszáma: 04 09 001782; adószáma:
10684298-2-04) 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 Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-07-000347/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-08-000017/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) „SKANDINÁV KLUB” Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (5600 Békéscsaba, Vandháti út 1.; cégjegyzékszáma: 04 06 000717; adószáma:
20817310-2-04) 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 bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „AGGREGÁL-2000” Mezõgazdasági Termelõ és Szolgáltató, Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 12.; cégjegyzékszáma: 04 09 005117; adószáma: 12568231-2-04)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Holding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6722 Szeged, Béke u. 2/C, cégjegyzékszáma: 06 09
002839.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000015/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Körös-Príma Építõipari és Mezõgazdasági Betéti Társaság (5502 Gyomaendrõd, Körös
utca 5.; cégjegyzékszáma: 04 06 008115; adószáma:
22177689-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMANACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft., 1027 Budapest, Lövõház u. 16/B II/17., cégjegyzékszáma: 01 09 561904.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-08-000030/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HORIZONT DUÓ Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5700
Gyula, Zrínyi utca 8/D; cégjegyzékszáma: 04 09 006554;
adószáma: 13410942-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: COOP Szeged Kereskedelmi Regionális Rt., 6721 Szeged, Szent István
tér 16., cégjegyzékszáma: 06 10 000275.
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A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000004/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000342/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) RORTECH Épületgépészeti
Szerelõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5630 Békés, Bánát u. 17.; cégjegyzékszáma:
04 09 006870; adószáma: 13609276-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 10 041773.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Mûvészeti Alapiskola Kht. (5666
Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.; cégjegyzékszáma:
04 14 000008; adószáma: 18376878-1-04) 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 Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000307/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TISZATÁP Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (5940 Tótkomlós,
Széchenyi u. 16.; cégjegyzékszáma: 04 09 007385; adószáma: 13363912-2-04) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Válságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság, 1145
Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10
043681.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-08-000011/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Európa-Tex Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (5527 Bucsa, Kisfaludy u. 17.; cégjegyzékszáma: 04 09 007604; adószáma:
13581008-2-04) 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 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-07-000702/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MOTOR TRADER Lapkiadó
Korlátolt Felelõsségû Társaság (3530 Miskolc, Szemere
u. 20.; cégjegyzékszáma: 05 09 007465; adószáma:
11171108-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SZERVIZ IRODA EGER Utazási Ügynökség Korlátolt
Felelõsségû Társaság
„TELEFIX TRAVEL” Utazási Iroda Korlátolt Felelõsségû Társaság
„GLÓBUSZ TRAVEL MISKOLC” Utazási Iroda Korlátolt Felelõsségû Társaság
„GLÓBUSZ INFÓ” Utazási Iroda Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3300 Eger, Klapka Gy. u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-08-000065/5. 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) PANNON-MAGISZTER Kereskedelmi, Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság (6724
Szeged, Csongrádi sgt. 114. 9. em. 49.; cégjegyzékszáma:
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06 06 011288; adószáma: 20614636-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6721 Szeged, Zárda u. 6. A lház. TT 03.
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.06-07-000621/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AZIL Építõipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Bt. (6723 Szeged, Szamos u. 14/A fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 06 06 011578; adószáma: 20694786-2-06)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6600 Szentes, Apponyi tér H ép. 04. lház. 02. em. 06.

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000046/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HOVA Termelõ és Kereskedelmi
Betéti Társaság (6728 Szeged, Fonógyári út 13.; cégjegyzékszáma: 06 06 015216; adószáma: 22249571-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6600 Szentes, Kossuth L. út 24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG FELÜGYELET Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonr. és Csõdkezelõ
Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59. V. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 566915. (A helyi kirendeltség címe: 6720
Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000468/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) WINTER – FAIR Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6724 Sze-
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ged, Kossuth L. sgt. 72/E; cégjegyzékszáma: 06 09 001392;
adószáma: 10665961-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
WINTER – FAIR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6724 Szeged, Csefkó u. 6. III. 9.
6723 Szeged, Csaba u. 26/B
6792 Zsombó, Kodály Zoltán u. 47.
6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 72/E.
Nem bejegyzett székhelye(i):
3300 Eger, Mikszáth Kálmán u. 11.
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
10.Fpk.06-07-000686/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Arculat Bútor Gyártó Korlátolt
Felelõsségû Társaság (6722 Szeged, Honvéd tér 5.; cégjegyzékszáma: 06 09 009449; adószáma: 13347279-2-06)
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.06-07-000590/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KONSTRUCT 2005 Építõipari Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6763 Szatymaz,
Kossuth u. 69/A; cégjegyzékszáma: 06 09 009890; adószáma: 13490951-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KONSTRUCT 2005 Építõipari Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6763 Szatymaz, Kossuth u. 69/A
Nem bejegyzett székhelye(i):
6411 Zsana (Zsana 0164/hrsz.), V. kerület 79.
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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 helyi kirendeltség címe: 6722
Szeged, Jósika u. 41., 6701 Pf. 1205)

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000606/9. 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) Szépítõ Atlantis Kozmetikai Szolgáltató Betéti Társaság (2475 Kápolnásnyék-Pettend,
Kossuth u. 8.; cégjegyzékszáma: 07 06 011682; adószáma:
21481745-1-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO-ALBA Szolgáltató Zrt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/l., cégjegyzékszáma: 01 10 043170.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000604/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 4. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „S E A 96” Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000 Székesfehérvár, Budai
u. 9–11.; cégjegyzékszáma: 07 09 004709; adószáma:
11452889-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Szekfû Gy. u. 9.
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
7.Fpk.07-07-000708/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) INTERUNION Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2400 Dunaújváros, Béke
tér 3.; cégjegyzékszáma: 07 09 006889; adószáma:
11895628-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
INTERUNION-HOLDING Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár A.
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000484/7. 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) DUNA EVENT Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2400 Dunaújváros, Munkácsy Mihály utca 4. 2. em. 1.; cégjegyzékszáma: 07 09 011319; adószáma: 13517025-2-07) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000031/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FREE-TIME-SERVICE Építõipari, Számítástechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8081 Zámoly, Széchenyi utca 5.; cégjegyzékszáma: 07 09 012545; adószáma: 12667103-2-07)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1143 Budapest, Francia u. 39/A mfszt. 1.
2220 Vecsés, Besztercei út 7.
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
4.Fpk.08-07-000491/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 15. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) K & F 2002 Vendéglátó Közkereseti Társaság (9177 Ásványráró, Egres utca 16.; cégjegyzékszáma: 08 03 002199; adószáma: 21518368-1-08) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000423/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DENTAL SOPRON Egészségügyi Betéti Társaság (9400 Sopron, Pozsonyi út 2.; cégjegyzékszáma: 08 06 004124; adószáma: 22464891-1-08)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MESTER Line Egészségügyi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9400 Sopron, Vitnyédi u. 42.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó Rt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
(1276 Budapest, Pf. 27), cégjegyzékszáma: 01 10 043489.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000326/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „TONO-KER” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (9200 Mosonmagyaróvár,
Liszt F. u. 30.; cégjegyzékszáma: 08 06 005322; adószáma: 22478306-2-08) 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 Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-07-000371/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 14. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) ULTRAMEDIA ‘97 Nyomdaipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (9073 Bõny, Rózsa F. út 16.; cégjegyzékszáma:
08 09 006413; adószáma: 11464811-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9073 Bõny, Rózsa F. u. 16.
9090 Pannonhalma, Mátyás király u. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó Rt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
(1276 Budapest, Pf. 27), cégjegyzékszáma: 01 10 043489.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000171/3. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Rubin Minimarket Kereskedelmi Közkereseti Társaság (4254 Nyíradony, Akácos
út 17.; cégjegyzékszáma: 09 03 000430; adószáma:
28463836-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Rubin Minimarket Kereskedelmi Közkereseti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1118 Budapest, Dayka G. u. 3.
Jogelõd(ök):
„Rubin” Minimarket Kereskedelmi Betéti 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.09-08-000046/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Csöszi Szolgáltató Betéti Társaság (4030 Debrecen, Szepesi u. 36/A; cégjegyzékszáma: 09 06 004928; adószáma: 22868068-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Csöszi Szolgáltató Betéti Társaság
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
5.Fpk.09-07-000725/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000176/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VEN-DÉG 2000 Kereskedelmi és
Szórakoztató Betéti Társaság (4060 Balmazújváros,
Arany János utca 1/G; cégjegyzékszáma: 09 06 009005;
adószáma: 20564050-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4060 Balmazújváros, Árpád utca 12/1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszámoló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A 1. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016. (A helyi kirendeltség címe: 3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11.)

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NYÍR-BIOTECHNOLÓGIA Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4024
Debrecen, Piac utca 58. 4. lház. 1. em. 27.; cégjegyzékszáma: 09 06 014472; adószáma: 22299851-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
NYÍR-BIOTECHNOLÓGIA Építõipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti 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
4.Fpk.09-07-000827/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DANGERUS Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4286 Bagamér,
Petõfi Sándor utca 22.; cégjegyzékszáma: 09 06 013955;
adószáma: 22196136-2-09) 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
7.Fpk.09-07-000863/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Hõgyes és Társa Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4138 Komádi, Mártírok útja 41.; cégjegyzékszáma: 09 06 014146;
adószáma: 22233239-2-09) 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
4.Fpk.09-08-000087/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EUROSECURICOR SERVICES
Biztonsági Szolgáltató Betéti Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Kossuth Lajos utca 5. tetõtér 23.; cégjegyzékszáma: 09 06 014571; adószáma: 22317287-2-09) 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
4.Fpk.09-08-000060/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SPIRIT-SPRINT Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4030 Debrecen, Karabély u. 4.; cégjegyzékszáma: 09 09 003882; adószáma: 12112634-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4026 Debrecen, Bethlen u. 54. V/34.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000660/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „Albert Szalon” Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4026 Debrecen, Péterfia utca 2.; cégjegyzékszáma: 09 09 008970;
adószáma: 12870202-2-09) 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.09-08-000170/3. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BATI-MER Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4100
Berettyóújfalu, Kossuth u. 68.; cégjegyzékszáma:
09 09 010602; adószáma: 13263427-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BATI-MER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4002 Debrecen, Porzó u. 7. 47535/2. hrsz.
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
5.Fpk.09-08-000038/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DÁNIEL TRANS Fuvarozó Korlátolt Felelõsségû Társaság (4200 Hajdúszoboszló, Bercsényi u. 31. IV. ép.; cégjegyzékszáma: 09 09 011330;
adószáma: 13431563-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4200 Hajdúszoboszló, Bercsényi utca 31. VI. ép.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-07-000987/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ÁRUTAX-BAU Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4031 Debrecen, Bartók B. utca 25.; cégjegyzékszáma: 09 09 012068; adószáma: 13607690-2-09) 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 Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000055/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „EURO VÁRA” Fuvarozási Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (3324 Felsõtárkány, Fõ
u. 22.; cégjegyzékszáma: 10 09 020880; adószáma:
10346224-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„LYNEX” Ipari és Kereskedelmi (Svájci–Magyar) Korlátolt Felelõsségû Társaság
„EURO VÁRA” Fuvarozási Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3300 Eger, Kistályai u. 1.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1223 Budapest, Szõlõmûves u. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070105/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 27. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) Feszett Építõ és Szolgáltató Betéti
Társaság (2800 Tatabánya, Hegy utca 24/2.; cégjegyzékszáma: 11 06 008471; adószáma: 21585320-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Serec-L Könyvelõ Auditáló Vagyonértékelõ és Tanácsadó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzékszáma: 01 09 077793.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-07-070793/10. 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) R-POLLÁR Vendéglátó és Szolgáltató Betéti Társaság (2536 Nyergesújfalu, Jókai Mór
utca 11.; cégjegyzékszáma: 11 06 008900; adószáma:
21897690-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Fióktelepe(i):
1181 Budapest, Csontváry utca 42.
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 Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070741/13. 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) „Elektra-Plusz” Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2518 Leányvár, Erzsébet út 78.; cégjegyzékszáma: 11 09 007575; adószáma: 11986445-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
RENSY Kereskedelmi, Termelõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2518 Leányvár, Bécsi út 78.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONSULTATIO
Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft., 1121 Budapest,
Zugligeti út 6., cégjegyzékszáma: 01 09 062748.
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070117/7. 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) VS-GARDEN Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2900 Komárom, Hétvezér u. 14.; cégjegyzékszáma: 11 09 011320;
adószáma: 13643795-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
LÚZER ÁPRILIS Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
2800 Tatabánya, Komáromi út 31. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyonértékelõ Rt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszáma: 01 10 041596.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070053/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KONYEC FEBRUÁR Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Komáromi út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 012498; adószáma: 13579337-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
TGT SECURITY TEAM Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3529 Miskolc, Áfonyás u. 8. 2. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szolgáltató Rt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/l., cégjegyzékszáma: 01 10 043170.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070111/6. 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) Galiba öt Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Komáromi út 31.
fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 012559; adószáma:
13076432-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
K+P 2003 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2120 Dunakeszi, Kikelet utca 25.
1138 Budapest, Madarász V. u. 13–15. 3. ép. 5. em. 83.
2120 Dunakeszi, Kikelet utca 25.
2800 Tatabánya, Komáromi út 8. fszt. 1.
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
3.Fpk.11-07-070754/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „FEHÉRVÁRBETON-ÉPÍTÕ”
Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Fõ tér 20.; cégjegyzékszáma:
11 09 012560; adószáma: 12730742-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„FEHÉRVÁR-BETONMIXER 2001.” Kereskedelmi
és Szállítási Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Berkes lakótelep 91.
8000 Székesfehérvár, Bárándi út 22.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084.
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A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-07-000039/15. 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) Topline 95’ Képkeretgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság (3060 Pásztó, Fõ út 145.; cégjegyzékszáma: 12 09 002451; adószáma: 12080085-2-12)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Topline 95’ Képkeretgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1055 Budapest Stollár Béla u. 4. V/5.
1055 Budapest, Stollár Béla u. 4. V/5.
3060 Pásztó, Dózsa Gy. út 2/A
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.12-08-000014/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ENER CAR Gépjármûkereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3154 Szuha,
Zsiva-Major
025/3.
hrsz.;
cégjegyzékszáma:
12 09 004568; adószáma: 13425269-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09
066529.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-08-000011/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MUKI-ÉP Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság (2699 Szügy, Arany J. u. 2.; cégjegyzékszáma: 12 06 004890; adószáma: 21956401-2-12) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: B & B Gazdasági
Tanácsadó Kft., 3100 Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 001547.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000013/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „FV ’87” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3162 Ságújfalu,
Sport u. 13.; cégjegyzékszáma: 12 09 004643; adószáma:
13472010-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2654 Romhány, Dió út 2.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104. (A helyi kirendeltség címe: 3100 Salgótarján, Pécskõ út 2. I/4., 3101 Salgótarján, Pf. 144.)

Fióktelepe(i):
2310 Szigetszentmiklós, hrsz. 0179/11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Pátria Consult Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034 Bp., Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 10 044933.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-001778/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001578/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Szigyarto és Winter Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2094 Nagykovácsi,
Bükk u. 8–10.; cégjegyzékszáma: 13 06 046682; adószáma: 21502693-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gazdasági, Mûszaki Tanácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ
u. 3., cégjegyzékszáma: 01 09 160583.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CLEAN-CAR Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2750
Nagykõrös, Kossuth Lajos út 76/D, telephelye: 2700 Cegléd, Várkonyi I. u. 39., fióktelepe: 2737 Ceglédbercel,
Pesti út 129.; cégjegyzékszáma: 13 09 088270; adószáma:
12666308-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BUDAPEST INVESTMENT Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt.,
1037 Budapest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10
041755.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-002180/7. 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) „ABONYVÍZ” Ipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (2740 Abony, Kossuth tér 1.; cégjegyzékszáma: 13 09 073698; adószáma: 12196654-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Telephelye(i):
2740 Abony, Tószegi út 13.
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
11.Fpk.13-07-001846/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VALSE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2045 Törökbálint,
Árpád utca 75.; cégjegyzékszáma: 13 09 084726; adószáma: 12461048-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-001935/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TAX-MONITORING Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2344 Dömsöd, Kossuth
Lajos út 43.; cégjegyzékszáma: 13 09 105341; adószáma:
12878633-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1202 Budapest, Kéreg u. 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gazdasági, Mûszaki Tanácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ
u. 3., cégjegyzékszáma: 01 09 160583.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000051/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „HARMÓNIA” Szolgáltató és
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Kereskedelmi Közkereseti Társaság (7463 Magyaratád,
Petõfi u. 42.; cégjegyzékszáma: 14 03 300414; adószáma:
25217980-1-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„HARMÓNIA” Szolgáltató és Kereskedelmi Gazdasági Munkaközösség
Jogelõd(ök):
„HARMÓNIA” Szolgáltató és Kereskedelmi Gazdasági Munkaközösség
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
4.Fpk.14-08-000017/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AGRO-PROFIT „Nagyatád” Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság (7500 Nagyatád,
Hunyadi utca 2.; cégjegyzékszáma: 14 06 300401; adószáma: 25222881-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7500 Nagyatád, Ámor u. 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
körút 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000019/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MAURO BELLA Szolgáltató Betéti Társaság (7400 Kaposvár, Vásártéri út 2.; cégjegyzékszáma: 14 06 305771; adószáma: 20975175-2-14) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
BELLA Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Kodály Z. utca 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.
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A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000092/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MEGA-MIX GASTRO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,
f. a. (8851 Gyékényes, Petõfi Sándor út 174.; cégjegyzékszáma: 14 09 306037; adószáma: 11152479-2-14) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
TAGOROR Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
MEGA-MIX GASTRO Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4033 Debrecen, Gábor Áron u. 24.
4033 Debrecen, Veres Péter u. 139.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI”
Válságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság,
1145 Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01
10 043681.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000070/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KAPOS KERÁMIA és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság, f. a. (7500
Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky utca 1/A; cégjegyzékszáma:
14 09 306201; adószáma: 13400101-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Damjanich utca 6/B I. em. 2.
7471 Zimány, József A. utca 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCURS Manager Befektetõ és Tanácsadó Kft., 8800 Nagykanizsa, Ady
E. u. 4., cégjegyzékszáma: 20 09 063623.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-07-000561/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HAMARC Kereskedelmi és Szol-
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gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7400 Kaposvár,
Fõ utca 80.; cégjegyzékszáma: 14 09 306332; adószáma:
13462891-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési
és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág u. 21., cégjegyzékszáma: 14 09 000928. (A helyi kirendeltség címe:
7400 Kaposvár, Virág u. 21.)

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000061/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Black Drink Vendéglátóipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, f. a. [7400 Kaposvár, Honvéd utca 4773/52/A/7.
hrsz. (Patkó üzletház); cégjegyzékszáma: 14 09 306393;
adószáma: 13489463-2-14] adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Black Drink Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCURS Manager Befektetõ és Tanácsadó Kft., 8800 Nagykanizsa, Ady
E. u. 4., cégjegyzékszáma: 20 09 063623.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000036/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 5. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „KIS SIMI” Vendéglátó
Korlátolt Felelõsségû Társaság (7570 Barcs, Köztársaság út 3/29.; cégjegyzékszáma: 14 09 306616; adószáma:
13008462-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„SIMI és JOHNY” Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8790 Zalaszentgrót, Csáfordi u. 55.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.
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A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-07-000530/5. 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) Balaton-Gép Építési és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8638 Balatonlelle,
Szent Imre utca 14.; cégjegyzékszáma: 14 09 306744; adószáma: 13669689-2-14) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000007/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BL-2000 Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8630
Balatonboglár, Vikár B. utca 22.; cégjegyzékszáma:
14 09 306861; adószáma: 13721424-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ORONTES Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
BL-2000 Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. emelet, cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000022/6. 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) „NAGY-TÖLGY” 2000 Mezõgazdasági Betéti Társaság (4461 Nyírtelek, Puskin u.
23.; cégjegyzékszáma: 15 06 085708; adószáma:
25689639-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Rt., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. I. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 10
044406. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza,
Kórház u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000210/4. 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) ROYAL UNIVERZÁL 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4523 Pátroha,
Kossuth u. 204.; cégjegyzékszáma: 15 06 087084; adószáma: 20539292-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000236/4. 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) „VE-LE” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4541 Nyírjákó, Dózsa Gy.
út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 089036; adószáma:
21110159-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„SZEGEDI” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Ószõlõ utca 99. fszt. ép. 1.
4555 Levelek, Dózsa Gy. u. 24.
4532 Nyírtura, József Attila u. 18.
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.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-001349/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Dunavölgyi és Társa Ipari, Szolgáltató Betéti Társaság (4334 Hodász, József Attila u. 66.;
cégjegyzékszáma:
15
06
089394;
adószáma:
21173754-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszámoló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80. A ép. I/3.,
cégjegyzékszáma: 05 09 005543. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Korányi utca 195.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000219/5. 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) FORTUNA-21 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
u. 15.; cégjegyzékszáma: 15 06 089738; adószáma:
21369164-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4600 Kisvárda, Litki u. 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 1–3. 5/505.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000241/4. 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) JURMATE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.;
cégjegyzékszáma:
15
06
090937;
adószáma:
21507337-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000636/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CONN & SY Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4233 Balkány,
Jókai u. 37.; cégjegyzékszáma: 15 09 067307; adószáma:
12762071-2-15) 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
10.Fpk.15-07-000278/20. 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) SIPE-MIX Korlátolt Felelõsségû
Társaság (4374 Encsencs, Béke u. 10.; cégjegyzékszáma:
15 09 067518; adószáma: 12273777-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2013 Pomáz, Toldi M. u. 11.
Nem bejegyzett székhelye(i):
4374 Encsencs, Béke utca 10.
Jogelõd(ök):
Sipos Péter Teherárufuvarozó Egyéni Cég
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000156/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) INTERECO Mezõgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4561 Baktalórántháza, Vasút u. 4.; cégjegyzékszáma: 15 09 070356;
adószáma: 13621898-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

2008/16. szám

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.15-08-000200/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AUTOCAM Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4244 Újfehértó, Lehel utca 44.; cégjegyzékszáma: 15 09 071535;
adószáma: 13963787-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1054 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai út 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000113/4. 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) VÁRDA-FAL Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4481 Sóstóhegy,
Aranykalász sor 49.; cégjegyzékszáma: 15 09 071931; adószáma: 11653657-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
VÁRFÕZDE Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4600 Kisvárda, Virág F. u. 18.
4600 Kisvárda, Gyár u. 32. (Pf. 42)
1149 Budapest, Egressy tér 9–10. B lház. fszt. 1.
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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000427/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) KÖRÖSLÚD Mezõgazdasági
Termelõk Beszerzõ, Értékesítõ és Szolgáltató Szövetkezete (5400 Mezõtúr, Vak Bottyán u. 12.; cégjegyzékszáma: 16 02 001843; adószáma: 12641415-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
5451 Öcsöd, Köztársaság u. 39.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000105/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „BALÁZS” Kereskedelmi Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (5100 Jászberény,
Gyöngyösi út 91.; cégjegyzékszáma: 16 06 009478; adószáma: 22842583-2-16) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„BALÁZS” Kereskedelmi Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Balázs és Dienes Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4254 Nyíradony, Vörösmarty u. 32.
4262 Nyíracsád, Dózsa Gy. u. 5. 2.
4034 Debrecen, Vámospércsi út 109.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000455/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BERNI-CAR Személyszállító
Korlátolt Felelõsségû Társaság (5100 Jászberény, Pesti
u. 11.; cégjegyzékszáma: 16 09 005907; adószáma:
11964490-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
5100 Jászberény, Szent László utca 27. 3. em. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkezelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 666223.
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000001/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) S. TEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5420 Túrkeve,
Tóth Imre u. 5.; cégjegyzékszáma: 16 09 006511; adószáma: 10425019-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
5502 Gyomaendrõd, Hõsök útja 52.
5000 Szolnok, Mária u. 10.
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.16-08-000027/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KAZI-ROLL Kereskedelmi és
Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (5100 Jászberény, Ipartelep út 8.; cégjegyzékszáma: 16 09 008242;
adószáma: 13462121-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
5100 Jászberény, Toborzó út 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000103/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CAR-MO IMPEX Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (5002 Szolnok, Kõrösi út 43.; cégjegyzékszáma: 16 09 008267; adószáma: 13313821-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
CAR-MO IMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4029 Debrecen, Monostor utca 5.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-07-000240/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-07-000260/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TA-DÁM-TÓTH Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (7090 Tamási, Szabadság
u. 43–47. C. ép. 2. em. 4.; cégjegyzékszáma:
17 06 005195; adószáma: 21096332-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
TA-DÁM Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
SA-BA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) MARGOLA METAL Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszáma:
17 06 006391) adós fizetésképtelenségét megállapította és
a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-07-000303/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AUTO-FIT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7100 Szekszárd, Béri Balogh
Ádám utca 45. III. 11.; cégjegyzékszáma: 17 06 005791;
adószáma: 21798371-2-17) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000294/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DAGI 2003 Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság (7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 3.
III. 9.; cégjegyzékszáma: 17 06 006582; adószáma:
21887938-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2400 Dunaújváros, Páskom u. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-07-000296/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-07-000300/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DORNI 2006 Építõ BT. (7081
Simontornya, József A. u. 17.; cégjegyzékszáma:
17 06 006322; adószáma: 22248989-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SZI-MI LOKOMOTÍV Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7057
Medina, Petõfi S. u. 16.; cégjegyzékszáma: 17 09 005551;
adószáma: 13665317-2-17) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
SZI-MI Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000106/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000187/6. 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) SZÍJ PRESS Nyomdaipari és
Kereskedelmi Betéti Társaság (9700 Szombathely,
Gyõrffy utca 14. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 18 06 105182;
adószáma: 21830981-2-18) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HELP Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 9700 Szombathely,
Kiskar u. 1., cégjegyzékszáma: 18 09 000505.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KISS & CO Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9700
Szombathely, Somlay A. u. 19.; cégjegyzékszáma:
18 09 107235; adószáma: 13593511-2-18) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9027 Gyõr, Budai út 2. 2. em. 209.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000164/13. 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) Sajtár Élelmiszer Gyártó és Elõkészítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (9700 Szombathely, Várkonyi utca 15.; cégjegyzékszáma: 18 09 105009;
adószáma: 12815485-2-18) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Vagyonértékelõ és Mûszaki-Gazdasági Szolgáltató Kft., 9700
Szombathely, Engels u. 34., cégjegyzékszáma: 18 09
000366.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000135/11. 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) Vasi Burkoló Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9700
Szombathely, Hét vezér u. 9.; cégjegyzékszáma:
18 09 106017; adószáma: 13313553-2-18) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9700 Szombathely, Tölgyfa u. 13.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000092/8. sz. végzése
felszámolás megindításának
közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GIPSBAU Co. Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (8300 Tapolca, Kazinczy
tér 15. C ép. 5. em. 21.; cégjegyzékszáma: 19 06 503696;
adószáma: 27264940-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
GIPSBAU Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8319 Lesenceistvánd, József A. u. 38.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000010/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) S - Trading Kereskedelmi és Szol-
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gáltató Betéti Társaság (8247 Hidegkút, Fõ utca 23.; cégjegyzékszáma: 19 06 508433; adószáma: 28527336-2-19)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
„S Trading Center Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság”
Elõzõ székhelye(i):
1205 Budapest, Aradi u. 8/A
Nem bejegyzett székhelye(i):
8247 Hidegkút, Fõ utca 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000215/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) F-K Trans Szállítmányozási,
Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8230 Balatonszõlõs, Cserényhegyi
u. 35; cégjegyzékszáma: 19 09 503834; adószáma:
11528737-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MEFA Szállítmányozási, Építõipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000435/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 3. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BCA ‘99. Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8200 Veszprém, Kertalja
u. 11.; cégjegyzékszáma: 19 09 504849; adószáma:
11819493-2-19) 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.
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A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000052/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Fûzfõi Papírfeldolgozó Korlátolt
Felelõsségû Társaság (8184 Fûzfõgyártelep, Belterület
hrsz.: 1498/32.; cégjegyzékszáma: 19 09 508781; adószáma: 13702537-2-19) 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 Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000009/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Vitál-Expressz Utazásszervezõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8200 Veszprém, Ady
Endre u. 5.; cégjegyzékszáma: 19 09 509786; adószáma:
13602585-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
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.

A Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-08-020088/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Pávits Gazdasági Munkaközösség „végelszámolás alatt” (8313 Balatongyörök Kossuth
L. u. 10; cégjegyzékszáma: 20 04 021483; adószáma:
27634518-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PÁVITS-PFEIL Kereskedelmi Gazdasági Munkaközösség
Pávits Gazdasági Munkaközösség
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A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és
Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-08-020106/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) L. K. GORDIUSZ Kereskedelmi
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (8900 Zalaegerszeg, Pálóczi Horváth Ádám u. 9.; cégjegyzékszáma:
20 06 031672; adószáma: 27660391-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
GORDIUSZ Kereskedelmi Betéti Társaság
L. K. GORDIUSZ Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazdasági-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest,
Rózsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191. (A helyi kirendeltség címe: 8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 4.)

A Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-08-020081/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) IDILL Utazási, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (8314 Vonyarcvashegy, Kossuth L.
u. 45.; cégjegyzékszáma: 20 09 060918; adószáma:
10719589-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
IDILL Utazási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8314 Vonyarcvashegy Fõ u. 23.
8314 Vonyarcvashegy, Fõ u. 45.
Jogelõd(ök):
„Idill” Idegenforgalmi Gazdasági Munkaközösség
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.
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A Zala Megyei Bíróság
2.Fpk.20-08-020104/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „DIAMANT TRAVEL” Kereskedelmi és Idegenforgalmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8315 Gyenesdiás, Madách u. 28.; cégjegyzékszáma: 20 09 063223; adószáma: 11530202-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„DIAMANT TRAVEL” Egyszemélyes Kereskedelmi
és Idegenforgalmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
„DIAMANT” Egyszemélyes Kereskedelmi és Idegenforgalmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Vagyonértékelõ és Mûszaki-Gazdasági Szolgáltató Kft., 9700 Szombathely, Engels u. 34., cégjegyzékszáma: 18 09 000366.

A Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-08-020103/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PROJECT SUPPORT GROUP
Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (8900 Zalaegerszeg, Ady u. 2.; cégjegyzékszáma: 20 09 066009; adószáma: 13123558-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PROJECT SUPPORT GROUP Vagyonkezelõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazdasági-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft, 1064 Budapest,
Rózsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191. (A helyi kirendeltség címe: 8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 4.)

A Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-08-020086/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MERI-KÕ Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8900 Zalaegerszeg, Körmendi u. 16.; cégjegyzékszáma:
20 09 066022; adószáma: 13130035-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1027 Budapest, Varsányi
Irén u. 38. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 689092.

CÉGHIRDETMÉNYEK
Felhívás vagyon értékesítésére
Az EC-CONT Gazdaság-Ellenõrzõ és Vagyonértékelõ
Kft. (cégjegyzékszám: [01 09 712191]; székhely: 1064
Budapest, Rózsa u. 71.; levelezési cím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 514) a Silva Complet Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „f. a.” (Cg.: [20 06 037223]; 8998
Vaspör, Munkácsy M. u. 2.) Zala Megyei Bíróság 3. Fpk.
20-07-020053/2. számú jogerõs végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján kívánja értékesíteni adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyat:
1 db Toyota Hilux tehergépkocsi (évjárat: 2002).
Irányár: 3 500 000 Ft + áfa.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az EC-CONT Kft. (8901
Zalaegerszeg, Pf. 514) címére kér „Silva Complet Kft. f. a.
VÉTELI AJÁNLAT” megjelöléssel, zárt borítékban személyesen, vagy postai úton eljuttatni.
A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elismervényt állít ki.
Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: magánszemély
ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, címét, az azonosítására alkalmas további adatokat, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a
vételár fedezetének igazolását; vállalkozás, illetve társaság ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, székhelyét, az
azonosítására alkalmas további adatokat, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ tisztségviselõ(k)
aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt
fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a vételár fedezetének igazolását.
Az ajánlatok beérkezésének idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. április 10.) számított 15. nap 12 óra.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak – idõpontegyeztetést követõen – megtekinthetõk. Az értékesítésre
kerülõ ingóságokkal kapcsolatos további információ a felszámoló szervezet munkatársától, Bollér Katalin felszámolóbiztostól a 06 (30) 321-8210-es tefonszámon szerezhetõ be.
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Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyújtási határidõt követõ 8 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv készül, melyet adós bármely hitelezõje megtekinthet.
Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlatok hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ pályázatok esetén az ajánlattevõk között
nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.
A felszámoló felhívja az érdekelteket az elõvásárlási
jog gyakorlására.

A CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt.
(Cg.: [01 10 045271]; 1082 Budapest, Baross u. 114–116.)
mint a SZUTI Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. „f. a.”
(Cg.: [09 06 007272]; 4026 Debrecen, Darabos u. 33.; felszámolóbiztos: Pálfiné Titl Anett) felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós gazdálkodó szervezet fellelt ingó
vagyonát a pályázati tájékoztatóban felsoroltak szerint.
Irányár: 3 000 000 Ft.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza.
A meghirdetett ingóságok az áfa tv. 142. § hatálya alá
tartoznak.
A pályázat lebonyolítására a 2006. évi VI. törvénnyel
módosított 1991. évi XLIX. tv. (csõdtörvény) elõírásai az
irányadók.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megvásárolni kívánt vagyontárgy irányára
5%-ának megfelelõ mértékû bánatpénz letétbe helyezése.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.
A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pályázó fõbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyontárgy nevesítését, az ajánlott áfamentes vételárat, a bánatpénz befizetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.
A részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati
tájékoztató térítésmentesen átvehetõ a felszámoló titkárságán.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között ártárgyalás keretében döntsön az eljárásra vonatkozó csõdtörvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
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A pályázatok elbírálása során azonos feltételek esetén
elõnyben részesítjük azon pályázót, aki a vagyon nagyobb
egységére pályázik, illetve vállalja az azonnali készpénzfizetést.
Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban
„SZUTI Bt. PÁLYÁZAT” jeligével a felszámolóbiztos
(6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.) titkárságán kell benyújtani, melynek határideje:
2008. április 25. (péntek) 12 óra.
A pályzatok bontása közjegyzõ jelenlétéhen történik.
Az esetleges ártárgyalásra, a döntés kihirdetésére 2008.
május 5-én 11 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne
a felszámolóbiztos, Kecskemét, Árpád krt. 4. sz. alatti irodája.
A csõdtörvény 49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelõen az elõvásárlásra jogosultak e jogukat ezen
idõpontban és helyszínen gyakorolhatják kizárólagosan.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ munkanapokon 9–12 óra között a következõ telefonszámon: Pálfiné Titl Anett, 06 (76) 486-606.

A Decima Felszámoló Kft. (Cg.: [01 09 878016]; 1143
Budapest, Hungária krt. 80/A I. 3.) mint a Meister-Bau
Kft. „f. a.” (Cg.: [04 09 002845]; 5700 Gyula, Széchenyi
u. 62.), Békés Megyei Bíróság 2. Fpk. 04-07-000246. sz.
határozatával kirendelt felszámolója (felszámolóbiztos:
dr. Makó Péter)
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós, 5700 Gyula, Széchenyi u. 62. sz.
alatti 9485. hrsz. alatti 1432 m2 területû ingatlanát és
azon lévõ felülépítményt. Az ingatlan irányára nettó
9 000 000 Ft.
Az ingatlanra az pályázhat, aki 540 000 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) „Meister-bau ingatlan pályázat”.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, címét, gazdálkodó szervezet esetén a hatályos cégkivonatot,
a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, az
ajánlati ár, az esetleges ajánlati kötöttség idejét.
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A követelésre vonatkozó pályázat benyújtásának határideje jelen hirdetmény Cégközlönyben való megjelenését
(2008. április 10.) 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
J. WEIGAND Termelõ és Kereskedelmi Kft. „f. a.”
(Cg.: [19 09 500216]; 8264 Szigliget, Kossuth u. 30.),
Veszprém Megyei Bíróság által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ alábbi ingatlanokat:
1. Szigliget külterület, 0143/103. hrsz. alatti „szõlõ”
megnevezésû, 1490 m2, haszonélvezeti jogokkal terhelt
ingatlan.
Az ingatlan becsült értéke 93 125 Ft + áfa.
Bánatpénz: 9000 Ft.
A vevõnek vállalnia kell az ingatlanon jelenleg fennálló
és késõbb felmerülõ valamennyi környezeti kár elhárítását
korlátozás nélkül.
2. Szigliget külterület, 0143/104. hrsz. alatti „szõlõ”
megnevezésû, 1490 m2, haszonélvezeti jogokkal terhelt
ingatlan.
Az ingatlan becsült értéke 93 125 Ft + áfa.
Bánatpénz: 9000 Ft.
A vevõnek vállalnia kell az ingatlanon jelenleg fennálló
és késõbb felmerülõ valamennyi környezeti kár elhárítását
korlátozás nélkül.
3. Szigliget külterület, 0143/105. hrsz. alatti „szõlõ”
megnevezésû, 1490 m2, haszonélvezeti jogokkal terhelt
ingatlan.
Az ingatlan becsült értéke 93 125 Ft.
Bánatpénz: 9000 Ft.
A vevõnek vállalnia kell az ingatlanon jelenleg fennálló
és késõbb felmerülõ valamennyi környezeti kár elhárítását
korlátozás nélkül.
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4. Szigliget külterület, 0143/106. hrsz. alatti „szõlõ”
megnevezésû, 1490 m2, haszonélvezeti jogokkal terhelt
ingatlan.
Az ingatlan becsült értéke 93 125 Ft + áfa.
Bánatpénz: 9000 Ft.
A vevõnek vállalnia kell az ingatlanon jelenleg fennálló
és késõbb felmerülõ valamennyi környezeti kár elhárítását
korlátozás nélkül.
Az ingatlanok értékbecslése elõzetes idõpont-egyeztetés után, a felszámoló irodájában megtekinthetõ.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megjelölt összegû bánatpénz befizetése az ÁFI Felszámoló és Vagyonkelezõ Zrt. UniCredit Bank Hungary
Zrt.-nél vezetett 10900035-00000002-96040018 számú
bankszámlájára történhet, legkésõbb a pályázat benyújtásának határidejéig.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja.
– A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a
pályázó fõbb adatait, az ajánlott vételárat, a bánatpénz befizetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.
– Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban 2 példányban „J.WEIGAND – PÁLYÁZAT” jeligével a felszámolóbiztos (1055 Budapest, Szent István körút 1. I. em.)
titkárságán kell benyújtani jelen közlemény Cégközlönyben való megjelenését (2008. április 10.) 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, a bánatpénz a
bankszámlára beérkezzen.
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 alapján,
– a teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés
létrejöttének, és a birtokbaadásnak is elõfeltétele,
– a jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent értékesítési kötelezettséget.
A pályázatok bontására közjegyzõ jelenlétében kerül
sor, melyrõl jegyzõkönyv készül.
A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem vállalunk, beszámítást nem fogadunk el.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás
kérhetõ munkanapokon 9–12 óra között az alábbi elérhetõségen: 1055 Budapest, Szent István körút 1. I. em.,
dr. Dienes Tamás (tel.: 302-3420).

A CONCUR Befektetési Kft. (cégjegyzékszám:
[01 09 068182]; 1066 Budapest, Teréz krt. 6.) mint a
,,Balusztrád-Villanyszerelési” Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.: [01 09 738471]; 1105
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Budapest, Kõrösi Csoma Sándor út 53–55.; adószáma:
[12630941-2-41]) felszámolója az 1991. évi IL. törvény
49/A. § (1) bekezdés alapján
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja az alábbi vagyontárgyat:
1. Az értékesítésre kerülõ vagyontárgy:
1 db GWX-888 forgalmi rendszámú, KIA Pregio
2.7 D típusú zárt tehergépkocsi. Gyártási év: 1999,
heng.ûr.: 2665 cm3, barna színû, alvázszáma:
KNETB2412X6331237, motorszám: J2230358.
A gépjármû használt, a forgalomból kivonásra került.
A gépjármû-nyilvántartásban elidegenítési és terhelési
tilalom van bejegyezve. A gépjármû karosszériája sérült, szélvédõk, lámpák töröttek, teljes átvizsgálásra
szorulnak.
2. Az értékesítés feltételei:
200 000 Ft + áfa alatti pályázatot a felszámoló nem fogad el.
A fizetés készpénzfizetéssel történhet, egy összegben
vagy részletben. A pályázó a pályázat benyújtásával egyidejûleg 50 000 Ft-ot bánatpénzként köteles a felszámolónál letétbe helyezni. A letétbe helyezés munkanapokon
9 és 15 óra között, pénteki munkanapon 9 és 12 óra között
történhet. A bánatpénz után kamat nem jár, de kezelési
költséget sem számít fel a felszámoló. Az eredménytelenül
pályázóknak a bánatpénz visszajár, az elbírálási idõ utáni
8 napon belül.
A bánatpénz az eredménnyel pályázó szerzõdéskötésekor a vételárba beszámít. Az értékesítés történhet egyben
is, vagy részletekben.
3. Ajánlatok benyújtása és egyéb feltételek:
Az ajánlatot pályázat útján, írásban kell benyújtani,
ajánlott levélben, „Pályázat” megjelöléssel, a felszámoló
(1066 Budapest, Teréz krt. 6.) alatti címére.
A pályázat benyújtásának kezdõ idõpontja a jelen hirdetménynek a Cégközlönyben való megjelenését (2008.
április 10.) követõ 15. nap, a pályázatok beérkezésére
nyitva álló határidõ az e naptól számított 15 napon belüli
idõtartam.
A pályázatnak ezen határidõ alatt be kell érkeznie.
Amennyiben a pályázatra nyitva álló határidõ utolsó napja
pénteki munkanapra, szombatra vagy vasárnapra esik, úgy
a pályázatnak legkésõbb a pénteki munkanap 12 órájáig be
kell érkeznie az esetleges bánatpénzzel együtt.
A bánatpénz visszafizetésének költségei a pályázót terhelik.
A gépjármû elszállításáról saját költségén a pályázónak
kell gondoskodnia. A felszámoló az értékesített vagyontárgy után semmilyen szavatosi kötelezettséget nem vállal,
az ilyen felelõsségét kizárja.
A pályázatokat közjegyzõ jelenlétében a felszámoló által kijelölt bizottság bontja fel és bírálja el, a pályázat benyújtására nyitva álló határidõ utolsó napjától számított
45 napon belül.
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Érvénytelen az a pályázat, amely nem írásbeli, vagy a
pályázó a pályázattal egyidejûleg bánatpénzt nem helyezett letétbe, vagy beszámítást tartalmaz, vagy nem készpénzfizetést ígér vagy nem határidõben érkezett, illetve
egyébként nem felel meg a pályázati kiírásnak. Meg kell
jelölni a pályázatban a fizetés határidejét, és az esetleges
biztosítékokat.
Nem természetes személy pályázónak igazolnia kell hitelt érdemlõ módon a nyilvántartásba vételét.
A felszámoló a legmagasabb árat kínáló pályázót részesíti elõnyben. Az elõvásárlásra jogosultak jogaikat jelen
pályázat keretében gyakorolhatják.
A felszámoló fenntartja a jogot – megfelelõ pályázat hiányában – a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
Érdeklõdni dr. Kárpáti Péter felszámolóbiztosnál a
342-2371-es telefonszámon lehet, vagy személyesen, a
Budapest VI., Teréz krt. 6. I. 1/B alatt, munkaidõben.
A gépjármû megtekinthetõ a Budapest X., Pongrác
u. 15. sz. alatt, munkaidõben.

A MAROSHOLDING Tanácsadó Kft. (Cg.:
[01 09 870092]; 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7.) mint a
„Pécsi és Társa” Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.: [03 09 104598]; 6500 Baja, Zengõ u. 7.)
felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a felszámolás alatt álló szervezet tárgyi
eszközeit.
42 db 2. kategóriájú, 5 évet meghaladó, típusengedély
nélküli játékautomata
1 db HP Deskjet nyomtató
1 db Siemens rádiótelefon
1 db asztali számológép
3 db árnyékoló
1 db szõnyeg
7 db irodabútor
1 db aktatáska
1 db forgószék
Összesen: 920 000 Ft.
A tárgyi eszközökre csak egyben nyújtható be pályázat.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– 100 000 Ft bánatpénz megfizetése a MAROSHOLDING Kft. 10201006-50185078 számú elkülönített számlájára, a közlemény rovatban „Pécsi és Társa” Kft. „f. a.”
Bánatpénz feltüntetésével.
– A bánatpénz a vételárba beszámításra, eredménytelen
pályázat esetén 8 napon belül visszautalásra kerül.
– A pályázatnak legkésõbb (az ajánlott vételár és fizetési mód megjelölésével) jelen hirdetmény Cégközlönyben
való közzétételétõl (2008. április 10.) számított 15. napig,
1 példányban kell beérkezni, illetve 15. napon 12 óráig le-
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het leadni a MAROSHOLDING Kft., 6720 Szeged, Deák
F. u. 4. fszt. 1. sz. alatti címére.
– Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a borítékon kérjük feltüntetni „Pécsi és Társa” Kft. „f. a.” PÁLYÁZAT.
– Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult
tisztségviselõ aláírási címpéldányát, a megajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy
az ajánlattevõ 90 napos ajánlati kötöttséget vállal.
– Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz
megfizetését.
– A pályázat bontására közjegyzõ jelenlétében, a pályázati leadási határidõ lejárta után 30 napon belül kerül sor.
– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 30 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.
– Az elõvásárlási jog gyakorlására jogosultak a jogosultságukat – a jogosultság igazolásával együtt – az ajánlat
benyújtásának idõpontjáig jelenthetik be a felszámolónál.
A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése alapján a felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek
nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelõ,
azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb
10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, a felszámoló pályázók
között nyilvános ártárgyalást tart. Ennek helyérõl és idejérõl, szabályairól írásban értesíti az ajánlattevõket.
A Cstv. 49. § (4) bekezdésében foglaltak alapján tulajdonjogot vagy más vagyoni értékû jogot szerzõ fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással nem
élhet.
A felszámoló a hatályos 1991. évi IL. törvény 49/C. §
(2) bekezdése alapján felhívja az esetleges érdekelteket
elõvásárlási joguk gyakorlására és kéri, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ munkanapokon 9–12 óra között Szabó Tibortól a 06
(62) 484-690-es telefonszámon.

A DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó
Kft. (Cg.: [01 09 679649]; 1072 Budapest, Dob u. 52.)
mint a TOP-AUTÓ Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 068663];
1047 Budapest, Váci u. 39.) kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós tulajdonát képezõ, Budapest XV.
kerület, Szántóföld u. 4/A alatti, 89745/5. hrsz.-ú, ipartelep megnevezésû, 10 062 m2 területi ingatlant. Az ingatlan
a Budapest, Régi Fóti úti keresztezõdéstõl kb. 80 méterre,
a Szántóföld utca déli oldalán található. Az M3-as autópálya 12-es kilométerénél található benzinkúti leágazás és
csomópont felõl kb. 1 perc alatt elérhetõ.
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Az ingatlan irányára: 200 000 000 forint + 40 000 000
áfa, összesen 240 000 000 Ft (kettõszáznegyvenmillió
forint).
A bánatpénz 40 000 000 Ft – melynek befizetése feltétele a pályázaton való részvételnek –, melyet az ajánlatot tevõnek vételi szándéka bizonyítására az ajánlattétel benyújtásának határidéjéig be kell – fizetnie a TOP-AUTÓ Kft.
„f. a.” 10300002-20180386-00003285 sz. bankszámlájára.
Az ingatlannal kapcsolatos tájékoztató anyag 5000 Ft +
áfa ellenérték fejében átvehetõ egy elõzetesen egyeztetett
idõpontban a felszámoló irodájában (Danyiné Agárdi
Erzsébet, 1072 Budapest, Dob u. 52.; telefonszám:
343-5836).
Az értékesítésre kerülõ ingatlan megtekinthetõ elõre
egyeztetett idõpontban [Danyiné Agárdi Erzsébet; telefon:
06 (1) 343–5836].
A pályázatokat feladó nélküli zárt borítékban kell leadni
személyesen a DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest, Dob u. 52. II. 9. sz alatti
irodájában,
2008. április 28-án, hétfõn, délelõtt 9 óráig,
„TOP-AUTÓ Kft. f. a. ajánlat” megjelöléssel.
Az írásban benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, azonosító adatait,
– cég esetén a cégjegyzékszámot, 1 hónapnál nem régebbi cégmásolatot, aláírási címpéldányt,
– a megvásárolni kívánt vagyontárgyat,
– az ajánlott vételárat, fizetési feltételeket,
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– a 90 napos ajánlati kötöttség vállalását.
A pályázatok bontására 2008. április 28-án, hétfõn,
10 óra 45 perckor közjegyzõ jelenlétében kerül sor a felszámoló székhelyén.
A felszámoló az ajánlattevõket 8 naptári napon belül, a
pályázatok elbírálását követõen értesíti a pályázat eredményérõl, szükség szerint árversenyt kezdezményez, illetve
megkezdi a tárgyálást a pályázat nyertesével.
Az elõvásárlásra jogosultak jogukat a pályázat keretében gyakorolhatják. A jogosultak a pályázat leadási határidejéig jelenthetik be jogukat és a joggal élés szándékát.
A felszámoló a bejelentett jogosultakat meghívja az esetleges ártárgyalásra, illetve értesíti a véglegesen kialakult vételárról, akik annak ismeretében gyakorolhatják jogukat.
A teljes vételár megfizetése a tulajdonba és birtokba
adás feltétele.
A nem nyertes pályázónak a felszámoló a bánatpénzt az
eredményhirdetést követõen haladéktalanul visszafizeti.
A vételárba a hitelezõi követelés beszámítására nincs
lehetõség.
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A DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó
Kft. (Cg.: [01 09 679649]; 1072 Budapest, Dob u. 52.)
mint a ROTTMAYER TEJ Kft. „f. a.” (Cg.:
[16 09 002075]; 5471 Tiszakürt, Petõfi u. 13.) kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós tulajdonát képezõ alábbi ingatlanait:
1. Mesterszállás, külterület, 06/2/B/3. hrsz. alatti,
3932 m2 területû ingatlan, melynek középsõ részén egy
idegen tulajdonban álló épület áll.
Irányár: 400 000 forint + 80 000 Ft áfa (négyszáznyolcvanezer forint).
Bánatpénz: 40 000 Ft (negyvenezer forint).
2. Mesterszállás, külterület, 06/2/B/13. hrsz. alatti,
9358 m2 területû, beépítetlen terület megnevezésû ingatlan.
Irányár: 2 400 000 forint + 480 000 Ft áfa (kettõmillió-nyolcszáznyolcvanezer forint).
Bánatpénz: 240 000 Ft (kettõszáznegyvenezer forint).
3. Mesterszállás, külterület, 0320/13. hrsz. alatti,
107 490 m2 területû, major megnevezésû ingatlan, melyen
található egy 864 m2-es 100-as istálló, egy 432 m2-es 50-es
istálló, egy 288 m2-es borjúnevelõ, egy 180 m2-es szerszámraktár, egy 60 m2-es kovácsmûhely, egy 20 m2-es tanyaépület, illetve egy 100 m2-es lóistálló. Ezen felépítmények leromlott mûszaki állapotúak, felújításuk nem lehetséges.
Irányár: 7 000 000 forint + 1 400 000 Ft áfa (nyolcmillió-négyszázezer forint).
Bánatpénz: 700 000 Ft (hétszázezer forint).
A bánatpénzt az adós cég felszámoló által vezetett házipénztárába kell befizetni (1072 Budapest, Dob u. 52.) a pályázat benyújtása elõtt.
Az ingatlanokkal kapcsolatos tájékoztató anyag 3000 Ft
+ áfa ellenérték fejében átvehetõ egy elõzetesen egyeztetett idõpontban a felszámoló irodájában (Danyiné Agárdi
Erzsébet, 1072 Budapest, Dob u. 52.; telefon: 343-5836).
Az értékesítésre kerülõ ingatlanok megtekinthetõk
egy elõzetesen egyeztetett idõpontban [Danyiné Agárdi
Erzsébet, 06 (1) 343-5836].
A pályázatokat feladó nélküli zárt borítékban kell leadni
személyesen a DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest, Dob u. 52. II. 9. sz. alatti
irodájában,
2008. április 28-án, hétfõn, délelõtt 9 óráig,
„ROTTMAYER TEJ Kft. f. a. ajánlat” megjelöléssel.
Az írásban benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, azonosító adatait,
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– cég esetén a cégjegyzékszámot, 1 hónapnál nem régebbi cégmásolatot, aláírási címpéldányt,
– a megvásárolni kívánt vagyontárgyat,
– az ajánlott vételárat, fizetési feltételeket,
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– a 90 napos ajánlati kötöttség vállalását.
A pályázat bontására 2008. április 28-án, hétfõn, délelõtt 10 órakor közjegyzõ jelenlétében kerül sor a felszámoló székhelyén.
A felszámoló fenntartja azt a jogát, hogy:
– megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa;
– a legjobb ajánlattevõkkel további tárgyalásokat folytasson;
– a megfelelõ, azonos értékû – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ – ajánlatot benyújtó pályázók között ártárgyalás alapján döntsön, melyre 2008. május 6-án, kedden, 9 órakor kerülhet sor a felszámoló székhelyén.
A felszámoló felhívja a jogszabályon alapuló elõvásárlási joggal rendelkezõket, hogy elõvásárlási jogukat az
ajánlati feltételek teljesítésével az eredményhirdetés helyszínén és idõpontjában gyakorolhatják.
Eredményhirdetés: 2008. május 6-án, kedden, 9 órakor,
illetve az esetleges ártárgyalást követõen a felszámoló
székhelyén.
A teljes vételár megfizetése a tulajdonba és birtokba
adás feltétele.
A nem nyertes pályázónak a felszámoló a bánatpénzt az
eredményhirdetést követõen haladéktalanul visszafizeti.
A vételárba a hitelezõi követelés beszámítására nincs
lehetõség.
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Pályázni a megvételre felkínált vagyonelemekre együttesen lehet.
A pályázaton történõ részvétel feltétele a megpályázni
kívánt vagyonelem irányára 10%-ának megfelelõ bánatpénz megfizetése a felszámoló Budapest Bank Rt.-nél vezetett 10101085-56710400-01000006 számú számlájára.
A pályázaton való részvétel egyéb feltételei:
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.
– A pályázatnak még tartalmaznia kell a pályázó fõbb
adatait (cég esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
adószám, aláírási jogosultság), az ajánlat vételárát, a fizetési feltételre vonatkozó nyilatkozatát, valamint a bánatpénz befizetését igazoló bizonylatot.
– Fedezet igazolására vonatkozó dokumentumot.
– Külföldi ajánlattevõ köteles belföldi székhellyel rendelkezõ kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerzõdéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetõek.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek minõsítse,
– megfelelõ, azonos értékû ajánlatot tevõ pályázók között nyilvános ártárgyalás alapján döntsön.
Az írásos pályázati ajánlatokat 2 példányban (1 példány
eredeti vagy hitelesített dokumentumokkal), zárt borítékban „AUTÓ-HÁZ” jeligével a MÁTRAHOLDING Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság gyöngyösi irodájába
(3200 Gyöngyös, Petõfi u. 1.) kell eljuttatni
2008. április 28-án 13 óráig.

A MÁTRAHOLDING Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: [01 10 043926]; 1146 Budapest,
Cházár A. u. 9.; felszámolóbiztos: Pintér Benedek) mint az
,,AUTÓ-HÁZ 60” Autókereskedelmi Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma: [10 09 021966]; 3000 Hatvan, Bugát Pál
u. 11.; adószáma: [11169547-2-10]) felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a társaság alábbi vagyonelemeit:
1. Ingatlan:
Hatvan Kerekharaszt, Herédi u. 41. szám alatti belterület, hrsz.: 9035.
Telek: 3569 m2.
Építmények területe: 736 m2.
Irányár: 100 000 000 Ft.
2. Ingóságok:
Külön lista szerint személygépkocsi szerviz berendezések, szerszámok.
Irányár: 8 000 000 Ft.

A pályázatok bontására 2008. április 28-án 13 óra 30
perckor kerül sor közjegyzõ jelenlétében.
A pályázatbontás eredményérõl 8 napon belül a pályázók írásban tájékoztatást kapnak.
Nyertes esetén a bánatpénz a vételárba beszámításra kerül. Nem nyertes pályázat esetén a bánatpénzt a felszámoló
5 napon belül visszafizeti. Versenytárgyalásra – megfelelõ
árajánlat esetén – azonos értékû (árajánlat tekintetében
legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázatot benyújtók között
kerül sor, melyrõl a jogosultakat a felszámoló írásban
értesíti.
Az elõvásárlásra jogosultak ezen irányú szándékukat a
pályázat benyújtásának határidejéig jelenthetik be a felszámolónak.
A pályázatról érdeklõdni lehet Pintér Benedek felszámolóbiztosnál a 06 (37) 311-450-es telefonszámon.
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A NOVENT Kft. (Cg.: [12 09 000931]; 3100 Salgótarján, Kun u. 2.) mint a KÍGYÓ-PHARMA Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.: [07 09 002152]; 2458
Kulcs, Virághegyi út 6714. hrsz.) kijelölt felszámolója
pályázati felhívást
tesz közzé a társaság vagyonának nyilvános értékesítésére:
1. Dunaújváros belterület (Vasmû út 35.) 144/1/B/9.
hrsz.-ú gyógyszertári üzlethelyiség megnevezésû ingatlan.
Dunaújváros belvárosában, frekventált helyen, a Vasmû
út, Kossuth út sarkán – korábban gyógyszertárként üzemelõ, 144/1/B/9. helyrajzi számú – nettó 120 m2-es üzlethelyiség megnevezésû ingatlan beépített bútorokkal.
Eladótérbõl, két elõkészítõ-raktárhelyiségbõl, elõtérbõl, hûtött raktártérbõl, irodából, egynemû szociális
blokkból álló, összközmûves (távfûtés, gáz, víz, gázbojleres meleg víz, szennyvízcsatorna, 3 fázisú elektromos
energia), részben klimatizált, riasztórendszerrel, vasrács
védelemmel ellátott.
Az üzlet a Vasmû út 35. szám alatt fõbejárattal, a Dózsa
tér felé gazdasági bejárattal rendelkezik.
Irányár: 36 000 000 Ft + áfa.
2. Dunaújváros belterület (Vasmû út 35.) 144/1/B/12.
hrsz.-ú egyéb helyiség megnevezésû ingatlan.
Ugyanezen épület alagsorában, az üzletegység alatt, de
attól elkülönült, lépcsõházi bejárattal rendelkezõ – a
gyógyszertár raktáraként szolgáló, 144/1/B/12. helyrajzi
számon nyilvántartott, egyéb helyiség megnevezésû –
nettó 90 m2-es raktárhelyiség-csoport.
Két jelentõsebb helyiségbõl, s több kisebb, a raktárhelyiségekkel összenyitott „beugróból” áll.
A pályázat nyertese az ingatlan alagsorában köteles tûrni az ott lehelyezett ingóságok térítésmentes, elkülönített,
zárható tárolását azok értékesítéséig.
Irányár: 7 200 000 Ft + áfa.
A meghirdetett ingatlanok – a vételárat tételenként külön megjelölve – egy csomagban pályázhatók.
A meghirdetett ingatlanok a felszámolóval történõ
egyeztetés után a helyszínen, míg a tulajdoni lap és térképvázlat a felszámoló irodájában tekinthetõk meg.
A pályázatokat
2008. április 28-án (hétfõn) 14 óráig
beérkezõleg kell eljuttatni a felszámoló Salgótarján, Kun
u. 2. szám alatti irodájába.
A pályázatok bontása a beadási határidõt követõ 10 napon belül, elbírálása a bontást követõ 10 napon belül történik. Ártárgyalásra – megfelelõ árajánlat esetén – az azonos
értékû (árajánlat tekintetében legfeljebb 10%-kal eltérõ)
pályázatot benyújtók között kerül sor, melyrõl a jogosultakat a felszámoló írásban értesíti.
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Az elõvásárlásra jogosultak ezen irányú szándékukat a
pályázat benyújtásának határidejéig, írásban jelenthetik be
a felszámolónak.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– a pályázó (név, képviselõ, cím, telefon-, bankszámlaszám, cégjegyzékszám, statisztikai szám, adószám), valamint az ajánlati ár egyértelmû meghatározása;
– a bruttó irányár 5%-ának megfelelõ bánatpénz letétbe
helyezése a felszámolónál, vagy átutalással a 1174100020155229 számú bankszámlára a teljesítés igazolásával;
– 30 napos ajánlati kötöttség vállalása.
A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy a
nyilvános értékesítést – megfelelõ pályázat hiányában –
eredménytelennek nyilvánítsa.
Érdeklõdni lehet Balázs Miklós felszámolónál [Salgótarján, Kun u. 2.; telefon/fax: 06 (32) 317-480].

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; székhely: 1075 Budapest, Kazinczy
u. 24–26.) mint felszámoló a Bauweb Kft. „f. a.” (Cg.:
[01 09 693397]; 1089 Budapest, Börzsöny u. 15.) tulajdonában lévõ, az alábbiakban bemutatott vagyoni eszközöket kínálja
nyilvános pályázat
útján megvásárlásra.
1. Vegyi anyagok (41 tétel) – áfa nélkül értelmezett – irányára 100 000 Ft, a bánatpénz 10 000 Ft.
2. Mûszaki eszközök (152 tétel) – áfa nélkül értelmezett – irányára 4 500 000 Ft, a bánatpénz 450 000 Ft.
3. Irodai eszközök (57 tétel) – áfa nélkül értelmezett – irányára 150 000 Ft, a bánatpénz 15 000 Ft.
4. Szakmai tanulmányok (4 darab) – áfa nélkül értelmezett – irányára 10 000 000 Ft, a bánatpénz 1 000 000 Ft.
A bánatpénzt a Bauweb Kft. „f. a.” Szentgál és Vidéke
Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-11112394 számú számlájára utalják át.
A vételárat 20% áfa terheli. A vagyoni eszközökre külön-külön is, azonban csak az egyes sorszámok alatt felsorolt tételek összességére lehet ajánlatot tenni. A felszámoló
a vagyoni eszközök összességére tett ajánlatokat elõnyben
részesíti.
A megvásárlásra felkínált vagyoni eszközökért kellékszavatosságot nem vállalunk.
A vételárat egy összegben, a szerzõdés megkötésétõl
számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. A beszámítást a csõdtörvény kizárja.
A felszámolás az 1997. augusztus 5-e utáni kezdõ idõpontú felszámolásokra vonatkozó, többször módosított
1991. évi XLIX. törvény szerint folyik.
A pályázaton való részvétel feltétele a bánatpénz elõzetesen igazolt megfizetése. A bánatpénz akkor tekinthetõ
megfizetettnek, ha azt a megadott bankszámlaszámon az
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ajánlattételi határidõ elõtt 24 órával jóváírták. A pályázati
eljárás részletes feltételeit feltételfüzet állapítja meg,
amely tartalmazza a megvásárlásra felkínált vagyoni eszközök rövid bemutatását. A feltételfüzet a felszámoló
székhelyén, munkanapokon 9–12, pénteken 11 óráig megtekinthetõ, illetve megvásárolható. A pályázati ajánlatban
75 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni.
Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy magyar nyelvû példányban, zárt, a pályázóra való utalás nélküli, „Bauweb Kft. f. a. pályázat” jeligével feliratozott borítékban,
2008. április 25-én 10 és 11 óra
között, a felszámoló székhelyén nyújtsák be. A pályázati
ajánatokat 2008. április 29-én a benyújtás helyszínén,
10 órakor, közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel. A pályázatbontáson azok az érdeklõdõk, akik a bánatpénzt a kiírás
szerint megfizették és határidõben ajánlatot nyújtottak be,
részt vehetnek.
A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik megfelelõ ajánlat, de a legjobb ajánlati árat követõ ajánlati ár a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló a pályázók
között közjegyzõ jelenlétében köteles nyilvános ártárgyalást tartani.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.
További felvilágosítással Kissné Ágics Ilona felszámolóbiztos [telefon: 06 (1) 321-4210] készséggel áll rendelkezésre. Az értékesítésre meghirdetett vagyoni eszközök
elõzetesen egyeztetett idõpontban megtekinhetõk.

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; 1075 Budapest, Kazinczy
u. 24–26.) mint vagyonrendezõ, a Vrind Camping Kft.
„v. r.” (Cg.: [17 09 000325]; 7150 Bonyhád, Fáy
ltp. 2/B 3/7/A) tulajdonában lévõ, az alábbiakban bemutatott ingatlant kínálja
nyilvános pályázat
útján megvásárlásra.
A Sárbogárdi Körzeti Földhivatal által 1207. hrsz. alatt
nyilvántartott 517 m2 területû, kivett irodaház megnevezésû, a természetben Dég belterületén található történeti
kertként mûemléki védettségû ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának irányára: 2 700 000 Ft, a bánatpénz 270 000 Ft.
A bánatpénzt a vagyonrendezõ Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-10000070 számú
számlájára utalják át.
A megvásárlásra felkínált ingatlanért kellékszavatosságot nem vállalunk.
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A vételárat egy összegben, a szerzõdés megkötésétõl
számított 15 napon belül átutalással kell megfizetni. A beszámítást a csõdtörvény kizárja.
A pályázaton való részvétel feltétele a bánatpénz elõzetesen igazolt megfizetése. A bánatpénz akkor tekinthetõ
megfizetettnek, ha azt a megadott bankszámlaszámon az
ajánlattételi határidõ elõtt 24 órával jóváírták. A pályázati
eljárás részletes feltételeit feltételfüzet állapítja meg,
amely tartalmazza a megvásárlásra felkínált ingatlan rövid
bemutatását. A feltételfüzet a vagyonrendezõ székhelyén
munkanapokon 9–12, pénteken 11 óráig megtekinthetõ, illetve megvásárolható. A pályázati ajánlatban 75 napos
ajánlati kötöttséget kell vállalni.
Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy magyar nyelvû példányban, zárt, a pályázóra való utalás nélküli, „Vrind Camping Kft. v. r. – pályázat” jeligével feliratozott borítékban,
2008. április 25-én 10 és 11 óra között
az 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26. (II. em.) nyújtsák
be. A pályázati ajánlatokat 2008. április 29-én a benyújtás
helyszínén, 10 óra 30 perckor, közjegyzõ jelenlétében
bontjuk fel. A pályázatbontáson azok az érdeklõdõk, akik
a bánatpénzt a kiírás szerint megfizették és határidõben
ajánlatot nyújtottak be, részt vehetnek.
A pályázati ajánlatokat a vagyonrendezõ az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik megfelelõ ajánlat, de a legjobb ajánlati árat követõ ajánlati ár a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a vagyonrendezõ a pályázók között közjegyzõ jelenlétében köteles nyilvános ártárgyalást tartani.
A jelen pályázati felhívás a vagyonrendezõ számára
nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat
hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.
További felvilágosítással Kissné Ágics Ilona vagyonrendezõ [telefonszám: 06 (1) 321-4210] készséggel áll
rendelkezésre. Az értékesítésre meghirdetett ingatlan elõzetesen egyeztetett idõpontban megtekinthetõ.

A CONCORDAT Felszámoló Kft. (Cg.: [01 09 562281];
1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1.) mint a TISZABAU Általános Építõipari Kft. „f. a.” (Cg.:
[01 09 460393]; 1064 Budapest, Izabella u. 85.) a Fõvárosi
Bíróság 4. Fpk. 01-99-002485/6. számú végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ:
a) Budapest, II. kerület, Szabadság u. 32. szám alatti
társasház B épülete alatti, szabad pinceszintû, 17,10 m2
alapú, 6. sz. szgk. tárolót (54560/1/A/11. hrsz.).
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Becsült érték: 3 400 000 Ft + áfa (hárommillió-négyszázezer forint + áfa).
Bánatpénz: 400 000 Ft (négyszázezer forint).
b) Budapest, II. kerület, Szabadság u. 32. szám alatti
társasház C épülete alatti, szabad pinceszintû, 15,10 m2
alapú, 5. sz. szgk. tárolót (54560/1/A/20. hrsz.).
Becsült érték: 3 000 000 Ft + áfa (hárommillió forint +
áfa).
Bánatpénz: 340 000 Ft (háromszáznegyvenezer forint).
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos
címét, a beígért vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályázathoz
mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói igazolvány másolatát, gazdasági társaságnál cégkivonatot, illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát, statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánatpénz befizetését (átutalását) bizonyító banki igazolást és a
pályázatban megjelölt (beígért) bruttó vételár (nettó ár Ft +
áfa) és a bánatpénz különbözetére vonatkozó banki fedezetigazolást.
A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz befizetése legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig, a
felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bankszámlára, vagy pénztárba.
A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakért és azok egyes
részeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi
meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy valamennyi más költség a pályázót (vevõt) terheli, továbbá az esetlegesen felmerülõ környezeti terhet (az adásvétel idõpontjában nem ismertet is) a
vevõ viseli.
A teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés
létrejöttének és a birtokba lépésnek is elõfeltétele.
A pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és a fizetési mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjelenéstõl (2008. április 10.) számított 15. napon, délelõtt
10 óráig kérjük írásban, személyesen, vagy postai úton benyújtani a felszámoló budapesti irodájába: 1015 Budapest,
Hattyú u. 10/A fszt. 1.
A zárt borítékra kérjük ráírni: „TISZA-BAU Kft. f. a.
Pályázat”.
A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 20 munkanapon belül megtörténik.
A felszámoló értesíti az esetlegesen elõvásárlásra jogosultakat, hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyilvános értékesítésen) gyakorolhatják.
A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül
sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.
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Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszámolóbiztosnál a 06 (1) 202-2208-as és a 06 (92)
510-466-os telefonszámokon [fax: 06 (92) 510-426].

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; 1061 Budapest, Paulay Ede u. 45.)
mint felszámoló a PALMIREX Mezõgazdasági, Innovációs, Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.
[17 09 004046]; 7171 Sióagárd, Major 0360/22. hrsz.)
tulajdonában lévõ, az alábbiakban bemutatott ingatlant
kínálja
nyilvános pályázat
útján megvásárlásra.
A Körzeti Földhivatal Szekszárd által Sióagárd külterület 0360/22. hrsz. alatt nyilvántartott, 31 637 m2 alapterületû, kivett major megnevezésû, Sióagárd külterületén található ingatlan – áfa nélkül értelmezett – irányára
9 000 000 Ft, a bánatpénz 1 000 000 Ft.
A megvásárlásra felkínált ingatlanért kellékszavatosságot nem vállalunk. A vételárat egy összegben, a szerzõdés
megkötésétõl számított 15 napon belül átutalással kell
megfizetni. A beszámítást a csõdtörvény kizárja.
A felszámolás a többször módosított 1991. évi XLIX.
törvény szerint folyik. A pályázaton való részvétel feltétele a bánatpénz elõzetesen igazolt megfizetése. A bánatpénz akkor tekinthetõ megfizetettnek, ha azt a megadott
bankszámlaszámon az ajánlattételi határidõ elõtt 24 órával
jóváírták, vagy az eladó pénztárába befizették. A pályázati
eljárás részletes feltételeit feltételfüzet állapítja meg,
amely tartalmazza a megvásárlásra felkínált ingatlan bemutatását, valamint az ingatlan tulajdoni lapját. A feltételfüzet a felszámoló, 7621 Pécs, Jókai M. tér 13/B alatti fióktelepén munkanapokon 9–12 óra között megtekinthetõ,
illetve megvásárolható. A pályázati ajánlatban 60 napos
ajánlati kötöttséget kell vállalni.
Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy magyar nyelvû példányban, zárt, a pályázóra való utalás nélküli, „PALMIREX Kft. f. a. – pályázat” jeligével feliratozott borítékban
legkésõbb 2008. április 25-én 12 óráig
a felszámoló 7621 Pécs, Jókai M. tér 13/B alatti címén
nyújtsák be. A pályázati ajánlatokat 2008. április 29-én
10 órakor, közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel. A pályázatbontáson azok az érdeklõdõk, akik a bánatpénzt a kiírás
szerint megfizették és határidõben ajánlatot nyújtottak be,
részt vehetnek.
A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik megfelelõ ajánlat, de a legjobb ajánlati árat követõ ajánlati ár a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló a pályázók
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között közjegyzõ jelenlétében köteles nyilvános ártárgyalást tartani.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.
További felvilágosítással Piti Zoltán felszámolóbiztos
[telefon: 06 (72) 532-209] készséggel áll rendelkezésre.
Az értékesítésre meghirdetett ingatlan elõzetesen egyeztetett idõpontban megtekinthetõ.

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789; 1061 Budapest, Paulay Ede u. 45.)
mint felszámoló a BIVALY FARM Mezõgazdasági,
Állattenyésztési Export-Import Kft. „f. a.” (Cg.:
[14 09 305606]; 7255 Nagyberki, Kisberki u. 2.) tulajdonában levõ, az alábbiakban bemutatott vagyoni eszközt kínálja
nyilvános pályázat
útján megvásárlásra.
Egyedi gyártású lószállító pótkocsi – áfa nélkül értelmezett – irányára 400 000 Ft, a bánatpénz 50 000 Ft.
A megvásárlásra felkínált vagyoni eszközért kellékszavatosságot nem vállalunk. A vételárat egy összegben, a
szerzõdés megkötésével egyidejûleg kell megfizetni.
A beszámítást a csõdtörvény kizárja.
A felszámolás a többször módosított 1991. évi XLIX.
törvény szerint folyik. A pályázaton való részvétel feltétele a bánatpénz elõzetesen igazolt megfizetése. A bánatpénz akkor tekinthetõ megfizetettnek, ha azt a megadott
bankszámlaszámon az ajánlattételi határidõ elõtt 24 órával
jóváírták, vagy az eladó pénztárába befizették. A pályázati
eljárás részletes feltételeit feltételfüzet állapítja meg,
amely tartalmazza a megvásárlásra felkínált vagyoni eszköz bemutatását. A feltételfüzet a felszámoló, 7621 Pécs,
Jókai M. tér 13/B alatti fióktelepén, munkanapokon
9–12 óra között megtekinthetõ, illetve megvásárolható.
A pályázati ajánlatban 30 napos ajánlati kötöttséget kell
vállalni.
Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy magyar nyelvû példányban, zárt, a pályázóra való utalás nélküli, „BIVALY FARM Kft. f. a. – pályázat” jeligével feliratozott borítékban,
legkésõbb 2008. április 25-én 12 óráig
a felszámoló, 7621 Pécs, Jókai M. tér 13/B címén nyújtsák
be. A pályázati ajánlatokat 2008. április 29-én 10 órakor,
közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel. A pályázatbontáson
azok az érdeklõdõk, akik a bánatpénzt a kiírás szerint megfizették és határidõben ajánlatot nyújtottak be, részt vehetnek.
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A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik megfelelõ ajánlat, de a legjobb ajánlati árat követõ ajánlati ár a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló a pályázók
között közjegyzõ jelenlétében köteles nyilvános ártárgyalást tartani.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.
További felvilágosítással Piti Zoltán felszámolóbiztos
[telefon: 06 (72) 532-209] készséggel áll rendelkezésre.
Az értékesítésre meghirdetett vagyoni eszköz elõzetesen
egyeztetett idõpontban megtekinthetõ.

Az ÁFI Zrt. (Cg.: [01 10 042854]; 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: 800 000 Ft.
Bánatpénz: 80 000 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. április 10.) 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.

2286

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

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 30-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 pályázati
felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A vagyontárgyért 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.

A Budapest Investment Zrt. (Cg.: [01 10 041755];
1037 Budapest, Seregély u. 17.) mint a Csongrád és
Környéke Beszerzõ és Értékesítõ Szövetkezet „f. a.”
(cégjegyzékszám: [06 02 000564]; székhely: 6640
Csongrád, Széchenyi u. 2.; adószám: [13025711-2-06])
bíróság által kijelölt felszámolója
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számlájára. A befizetés igazolását a pályázathoz mellékelni kell. Az igazolás nélkül a pályázat érvénytelen.
A pályázatokat a jelen felhívásban és a pályázati útmutatóban meghatározott részletes feltételek szerint két példányban, zárt borítékban „Csongrád BÉSZ f. a.” megjelöléssel
2008. április 28-án 9 óra 45 percig
lehet beadni a Budapest Investment Zrt. felszámolási titkárságán (Budapest III. kerület, Seregély u. 17.). A pályázatok bontására közjegyzõ elõtt kerül sor 2008. április
28-án 10 órakor. Több megfelelõ, azonos értékû (a vételár
vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ), érvényes pályázat esetén 2008. április 28-án 10 óra 30 perckor nyilvános ártárgyalásra kerül sor az útmutatóban meghatározott
feltételek szerint. Kizárólag a pályázati felhívás és útmutató alapján határidõben benyújtott pályázatok kerülnek elbírálásra. A pályázati felhívás és útmutató a Budapest Investment Zrt. felszámolási titkárságán vehetõ át a hirdetés
Cégközlönyben történõ megjelenését követõ naptól munkanapokon 10 és 14 óra között (1037 Budapest, Seregély
u. 17.). Az ingatlant a pályázati útmutató birtokában lehet
megtekinteni telefonon elõre egyeztetett idõpontban.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívást visszavonja, a pályázatot – megfelelõ ajánlat
hiánya esetén – sikertelennek nyilvánítsa.
Minden további kérdésben készséggel áll rendelkezésére a Budapest Investment Zrt.-nél a 368-4652-es telefonszámon Boros András felszámolóbiztos.

nyilvános pályázat
keretében egyben értékesíti a felszámolás alatt álló társaság Csongrád, Széchenyi u. 2. szám alatti, 1748. hrsz.-ú
(csongrádi malom) ingatlanát, a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát képezõ különféle malomipari berendezésekkel, továbbá az értékesítésre kínált ingatlanon található, a társaság tulajdonát képezõ egyéb eszközökkel, berendezésekkel együtt.
Az ingatlan és a különféle gépek, berendezések együttes
irányára 285 726 000 Ft + áfa (a pályázati ár tartalmazza az
áfa összegét is).
Ajánlatot kizárólag a meghirdetett eszközökre együttesen lehet beadni.
A pályázónak szándéka komolyságának bizonyítására
10 000 000 Ft bánatpénzt kell befizetnie a Csongrád és
Környéke Beszerzõ és Értékesítõ Szövetkezet „f. a.” CIB
Banknál vezetett 10700062-24488600-51100005 számú

Bélyegzõ érvénytelenítése
Az FMK-ZOO Kft. alábbi szövegû, 3-as sorszámú bélyegzõje elveszett.
A bélyegzõ szövege:
FMK-ZOO KFT. 3.
2115 Vácszentlászló
Zsámboki út 043/8
Adószám: 12977172-2-13
A bélyegzõ használata 2008. április 7-tõl érvénytelen.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette
DR. GECSÉNYI LAJOS, a történettudományok kandidátusa
és DR. MÁTHÉ GÁBOR, az állam- és jogtudományok kandidátusa
szerkesztésében

SUB CLAUSULA
1956
Dokumentumok a forradalom történetéhez
címû könyvét.
Mi és hogyan történt 1956 õszén? Miként roppant meg fokozatosan a diktatúra az októberig vezetõ hónapok során, mit
tettek és mit akartak a forradalom vezetõi, miközben az utcákon már a tankok dübörögtek és a fegyverek ropogtak?
És mit tettek a nagyhatalmak, melyek közül az egyik birodalma sáncait védte, a többi pedig az együtt érzõ kívülállás
paravánja mögül figyelte a példátlan bátorsággal vállalt harcot és bukást. Hiteles választ a kérdések láncolatára aligha
adhat más, mint a korabeli források tanúsága.
Ez indította a kötet szerkesztõit arra, hogy az 50. évforduló elõestéjén mindabból, amit fontosnak tartanak, a forradalom
elõzményeit, az odáig vezetõ utat, majd a hõsi küzdelem hátterében folyó hazai és nemzetközi tárgyalásokat, döntéseket, értékeléseket illetõen, egy kötetbe gyûjtve a történelemtudomány szabályai szerint ismét közzétegyék. Magyar,
orosz, angol, amerikai, osztrák levéltárak anyagából válogattak, és használták az elsõdleges közlés helyének megjelölésével az eddigi publikációkat is. Olyan gyûjtemény jött így létre, amely, ha nem is hiánytalanul, de meghatározó
elemeiben átfogja 1956 történetét.
A kötet 768 oldal terjedelmû, ára 6594 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a Magyar Közlöny Kiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

SUB CLAUSULA
1956
Dokumentumok a forradalom történetéhez
címû, 768 oldal terjedelmû kiadványt
(ára: 6594 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: .....................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik az

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

86 400 Ft + áfa
156 000 Ft + áfa
192 000 Ft + áfa
312 000 Ft + áfa
408 000 Ft + áfa
708 000 Ft + áfa








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

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

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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