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I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek
Személyi rész
SZEMÉLYÜGYI HÍREK
A Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium
személyügyi hírei
A nemzeti ünnep, március 15-e alkalmából
állami kitüntetések, szakmai díjak és elismerések
2008. évi adományozásáról
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter javaslatára a Magyar Köztársaság elnöke a nemzeti ünnep,
március 15-e alkalmából
az erdészet és a gyakorlati erdõgazdálkodás területén
kifejtett több évtizedes kiemelkedõ munkája elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben részesíti
Káldy Józsefet, a Mecseki Erdészeti Zrt. vezérigazgatóját;

több évtizedes, a vízgazdálkodás és környezetvédelem
területén kifejtett kimagasló munkája elismeréseként, valamint nyugállományba vonulása alkalmából, a Magyar
Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesíti
Lõrincz Károlyt, az Ecsediláp-Krasznabalparti Vízgazdálkodási Társulat ügyvezetõ igazgatóját;
a földügyi igazgatás területén több évtizedes, a Magyar
Közigazgatási Kar Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tagozatában kifejtett kimagasló munkája elismeréseként, valamint nyugállományba vonulása alkalmából a Magyar
Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesíti
dr. Mezõsi Pált, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földhivatal Igazgatási és Szervezési osztálya osztályvezetõjét;
a földügyi jogi szakterületen, valamint az ingatlan-nyilvántartás felügyeleti rendszerének kialakításában végzett
kimagasló munkája elismeréseként a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesíti
dr. Latkóczy Olgát, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai fõosztálya
osztályvezetõjét;

az élelmiszeripar és tudományos kutatás területén kifejtett több évtizedes magas színvonalú munkája elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje
kitüntetésben részesíti
Boródi Attilát, az Élelmiszer-feldolgozók Országos
Szövetsége ügyvezetõ elnökét;

az állategészségügy területén kifejtett több évtizedes,
kimagasló munkája elismeréseként, valamint a Fõvárosi
Állatkert és a Fõvárosi Nagycirkusz állatainak egészségügyi felügyeletéért a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesíti
dr. Schuster Zoltánt, a Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal XIV. kerületi állatorvosát;

több évtizedes kimagasló munkája, valamint a Nemzeti
Kataszteri Program felgyorsítás I. ütemének sikeres megvalósítása elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesíti
Simon Sándort, a Nemzeti Kataszteri Program Közhasznú Társaság igazgatóját;

több mint 50 éves mérnöki életpályája és a Budapesti
Geodéziai és Térképészeti Zrt. jogelõdjénél végzett kimagasló munkája elismeréseként a Magyar Köztársasági
Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesíti
Tamás Lászlót, a Geodéziai és Térképészeti Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság kataszteri fõmérnökét.

több évtizedes, kimagasló vízügyi szakmai és vezetõi
munkája elismeréseként, valamint nyugállományba vonulása alkalmából a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesíti
Csatlós Pétert, a Szentes és Környéke Vízgazdálkodási
Társulat ügyvezetõ igazgatóját;
az oktatás, szakoktatás területén kifejtett több évtizedes
kimagasló munkája elismeréseként, valamint a magas
színvonalú iskolai tangazdaság és tanulmányi központ kialakításáért a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt
kitüntetésben részesíti
Gubucz Józsefet, a gyomaendrõdi Bethlen Gábor Szakképzõ Iskola és Kollégium igazgatóját;

A Magyar Köztársaság földmûvelésügyi és vidékfejlesztési minisztere a nemzeti ünnep, március 15-e alkalmából a minisztérium szakmai felügyelete alá tartozó területeken kifejtett tevékenysége során a minõségügyben kiemelkedõ, példa értékû eredményt felmutató gazdálkodó
szervezetek részére
a Magyar Agrárgazdasági Minõség díjat
adományozza:
1. ABO-MILL Zrt.-nek (Nyíregyháza)
2. Debreceni Hús Zrt.-nek (Debrecen)
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3. Délalföldi Kertészek Zöldség-Gyümölcs Termelõ és
Értékesítõ Szövetkezetének (Szentes)
4. Hat-Agro Kft.-nek (Gyõr)
5. Univer Product Zrt.-nek (Kecskemét);

a földmérés, földügy és térképészet terén kifejtett kiemelkedõ tevékenysége elismeréséül a
Fasching Antal-díjat adományozza:
1. Prof. dr. Ádám Józsefnek, a Budapesti Mûszaki Egyetem Építõmérnöki Kar, Általános- és Felsõgeodézia Tanszék tanszékvezetõ egyetemi tanárának,
2. Berényi Lászlónak, a Baranya Megyei Földhivatal
földmérési szakfelügyelõjének,
3. Miklós Róbertnek, a Somogy Megyei Földhivatal hivatalvezetõ-helyettesének;

az erdõgazdálkodás, vadgazdálkodás, az erdészeti természetvédelem területén kifejtett kimagasló tevékenysége
elismeréséül
Pro Silva Hungariae – Magyar Erdõkért díjat
adományozza:
1. Horváth Ferencnek, a Zalaerdõ Erdészeti Zrt. vezérigazgató-helyettesének,
2. Mocskonyi Zsigmondnak, a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Erdészeti Igazgatósága nyugalmazott fõosztályvezetõjének,
3. dr. Sárvári Jánosnak, a Magán Erdõtulajdonosok és
Gazdálkodók Országos Szövetsége fõtitkárának;
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6. Koller Ferencnek, a Tolnatej Zrt. nyugalmazott elnök-vezérigazgatójának,
7. dr. Kukovics Sándornak, az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet (Herceghalom) kutatási csoportvezetõjének, tudományos tanácsadónak,
8. Lévai Juliannának, a szolnoki SZOLE MEAT Húsipari Kft. üzemigazgatójának,
9. dr. Pupos Tibornak, a Pannon Egyetem Georgikon
Mezõgazdaságtudományi Kar (Veszprém) tanszékvezetõ
egyetemi tanárának,
10. Spániel Józsefnek, a Mezõhegyesi Ménesbirtok Zrt.
termelési vezérigazgató-helyettesének,
11. Wayda Imrénének, az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet képzési igazgatójának;
megosztott díjat adományoz:
12. Mándy Csaba Péternek, a MARY-KER Kft. (Dunakeszi) ügyvezetõ igazgatójának és
13. Mándy Tas Ferencnek, a MARY-KER Kft. (Dunakeszi) igazgatójának;

az élelmiszeripar területén kifejtett kimagasló munkássága elismeréséül a
Pro Alimentis Hungariae díjat adományozza:
1. dr. Biacs Péternek, a Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület elnökének, egyetemi tanárnak,
2. Kovács Lászlónak, a PICK SZEGED Zrt. elnökvezérigazgatójának,
3. Werli Józsefnek, a Magyar Pékszövetség szakmai titkárának, a Gabona Terméktanács elnökségi tagjának;

sikeres életútja elismeréséül
a mezõgazdaság, élelmiszeripar, valamint az agrárszakoktatás területén végzett kiemelkedõ munkássága elismeréséül az
Ujhelyi Imre-díjat adományozza:
1. dr. Balika Sándornak, a Limousin Tenyésztõk Egyesülete ügyvezetõ igazgatójának,
2. Budánovics Ferencnek, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-biztonsági, Állatés Növényegészségügyi fõosztálya vezetõ-fõtanácsosának,
3. Búza Györgynek, a Bábolna Agrária Kft. ügyvezetõ
igazgatójának,
4. Gombai Istvánnénak, a jogutódlással megszûnt FVM
Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium (Nagykovácsi) nyugállományba vonuló igazgatójának,
5. dr. Hrotkó Károlynak, a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar, Gyümölcstermõ Növények
Tanszék egyetemi tanárának,

az Életfa Emlékplakett
ARANY fokozatát adományozza:
1. dr. Rigó Pálnak, nyugalmazott mezõgazdasági mérnöknek, az MTESZ Aranydiplomás Mérnökök Köre tagjának,
2. dr. Baracs Józsefnek, a Baranya Megyei Tanács Mezõgazdasági osztálya nyugalmazott osztályvezetõjének;

sikeres életútja elismeréséül
az Életfa Emlékplakett
EZÜST fokozatát adományozza:
3. Bartyik Máriának, a Mezõgazdasági és Élelmiszeripari Minisztérium Élelmiszeripari fõosztálya nyugalmazott munkatársának,
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4. dr. Dobóczky Istvánnak, a Mezõgazdasági és Élelmiszeripari Minisztérium nyugalmazott miniszterhelyettesének,
5. Frank Lászlónak, nyugalmazott erdõmérnöknek, az
erdõgazdálkodásban kifejtett tevékenységéért,
6. Haberényi Károlynénak, a Mezõgazdasági és Élelmiszeripari Minisztérium Élelmiszeripari fõosztálya nyugalmazott munkatársának,
7. Kapitány Istvánnak, a Cibakházai Hegyközség elnökének,
8. Szabó Antalnak, a Gabonatermesztési Kutató Intézet
nyugalmazott technikusának,
9. dr. Szepessy Istvánnak, a Debreceni Egyetem nyugalmazott tanszékvezetõ egyetemi tanárának;

sikeres életútja elismeréséül
az Életfa Emlékplakett
BRONZ fokozatát adományozza:
10. Erõs Péternek, a szentlõrinci Ujhelyi Imre Mezõgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola nyugalmazott felnõttoktatás-vezetõjének,
11. Kiss Ferencnek, a Gabonatermesztési Kutató Intézet
nyugalmazott gépkocsivezetõjének,
12. Pataki Andrásnénak, a Gabonatermesztési Kutató
Intézet nyugalmazott laborasszisztensének,
13. Szabó Imrének, a Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Földhivatal nyugalmazott osztályvezetõjének,
14. Tóth Andrásnénak, a Szolnoki Körzeti Földhivatal
Mezõtúri Kirendeltsége nyugalmazott ingatlan-nyilvántartási elõadójának,
15. Zám Andrásnak, a Gyulai Húskombinát Rt. nyugalmazott vezérigazgatójának;

a Minisztériumban végzett több évtizedes kiemelkedõ
szakmai és vezetõi munkája elismeréséül
Miniszteri Dicséretben részesíti:
Tóth Ilonát, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Humánpolitikai fõosztálya (nyugállományba
vonuló) fõosztályvezetõjét;

példamutatóan végzett eredményes szakmai munkássága elismeréséül
Miniszteri Elismerõ Oklevél kitüntetésben részesíti:
1. Agócs Péternét, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Földhivatal földvédelmi és földhasználati ügyintézõjét,
2. dr. Barta Józsefet, a Budapesti Corvinus Egyetem,
Élelmiszertudományi Kar tanszékvezetõ egyetemi tanárát,

2293

3. Bata Tibort, a Nógrád Megyei Földhivatal földvédelmi, földértékesítési és földhasználati osztályvezetõjét,
4. Bellér Zoltánnét, a Békés Megyei Mezõgazdasági és
Szakigazgatási Hivatal földügyi igazgatási fõfelügyelõjét,
5. Berente Jánost, jakabszállási õstermelõt,
6. Berényi-Kozma Katalint, a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Pénzügyi Igazgatósága igazgatóját,
7. dr. Buri Antalt, a Tolna Megyei Mezõgazdasági és
Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága igazgatóhelyettes-fõállatorvosát,
8. Cseh Tamást, a Bács-Kiskun Megyei Mezõgazdasági
és Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatósága
vízgazdálkodási fõfelügyelõjét,
9. Finy Pétert, a Fejér Megyei Mezõgazdasági és Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatósága osztályvezetõjét,
10. Fosztiák Juditot, a Fõvárosi Földhivatal 2. Sz. Körzeti Földhivatalának ingatlan-nyilvántartási ügyintézõjét,
11. dr. Gyõrfi Júliát, a Budapesti Corvinus Egyetem
Kertészettudományi Kar egyetemi docensét,
12. dr. Gyulai Pétert, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Mezõgazdasági és Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága növényvédelmi agrozoológusát,
13. Hajdu Sándort, a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Bács-Kiskun megyei Kirendeltsége kirendeltségvezetõjét,
14. dr. Hanzséros Ferencet, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-biztonsági,
Állat- és Növényegészségügyi fõosztálya szakmai tanácsadóját,
15. Hornyák Endrét, a Heves Megyei Mezõgazdasági és
Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága erdõfelügyelõjét,
16. Hrustinszki Károlyt, a Pest Megyei Földhivatal beruházási, beszerzési fõmunkatársát,
17. Kovács Lászlót, a Veszprém Megyei Földhivatal Ajkai Körzeti Földhivatalának Ingatlan-nyilvántartási osztály megbízott vezetõjét,
18. Kovácsné Gergelyi Zsuzsannát, a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal Fejér megyei Kirendeltsége ügyviteli referensét,
19. Köves Istvánnét, a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Szervezési és Koordinációs fõosztálya fõosztályvezetõjét,
20. Lakiné dr. Németh Elvirát, a Pécsi Körzeti Földhivatal hivatalvezetõjét,
21. Lengyel Ignácot, a Bács-Kiskun Megyei Mezõgazdasági és Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága
erdõtervezõjét,
22. Légrády Gábort, a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kirendeltsége
kirendeltségvezetõjét,
23. dr. Mesterházy Ákos Ferencnét, a Gabonatermesztési Kutató Kht. tudományos ügyintézõjét,
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24. Mikházi Lászlónét, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földhivatal Törökszentmiklósi Körzeti Földhivatalának Ingatlan-nyilvántartási osztály megbízott vezetõjét,
25. Molnár Pétert, a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal Heves Megyei Kirendeltsége helyszíni ellenõrét,
26. dr. Ódorné dr. Zelenák Katalint, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Mezõgazdasági és Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága igazgatóhelyettes-fõállatorvosát,
27. Pál Jánosnét, a Pécsi Körzeti Földhivatal fõmunkatársát,
28. dr. Pálinkás Istvánnét, a Szent István Egyetem Fõtitkári Hivatalának személyzeti osztályvezetõjét,
29. Pap Editet, a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Humánpolitikai fõosztályának fõosztályvezetõjét,
30. Papp Józsefet, a Baranya Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága gépkocsivezetõjét,
31. dr. Pappné dr. Vonsik Máriát, a Heves Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága hatósági állatorvosát,
32. Pintér Renátát, a Mezõgazdassági és Vidékfejlesztési Hivatal Közvetlen Támogatások Igazgatósága osztályvezetõjét,
33. dr. Riba Tibort, a Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Központ Vagyongazdálkodási fõosztálya fõosztályvezetõjét,
34. Sándor Évát, a Komárom-Esztergom Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Gazdasági osztályának
vezetõjét,
35. Sebestyén Emilt, a Veszprém Megyei Földhivatal
humánpolitikai fõmunkatársát,
36. dr. Siket Pétert, a Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága osztályvezetõ-fõállatorvosát,
37. Skáfár Lászlót, a Baranya Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatósága
körzetvezetõ falugazdászát,
38. Soltész Pált, a Nemzeti Kataszteri Program Kht.
gazdasági igazgatóhelyettesét,
39. Szabó Juditot, a Földmérési és Távérzékelési Intézet
fõigazgatójának titkárnõjét,
40. Szakáll Andrást, a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltségének Helyszíni Ellenõrzési osztálya osztályvezetõjét,
41. dr. Szanda Jánost, a Tessedik Sámuel Fõiskola, Mezõgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Fõiskolai Kar
fõiskolai docensét,
42. Szigeti Lászlónét, a Fõvárosi Földhivatal 1. Sz. Körzeti Földhivatalának ingatlan-nyilvántartási osztályvezetõjét,
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43. Szõke Katalint, a Vas Megyei Földhivatal térképtárosát,
44. dr. Tápay Tibort, a Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága kirendeltségvezetõ fõállatorvosát,
45. dr. Tibay Györgyöt, a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalkozási Akadémia
és Továbbképzõ Intézetének egyetemi tanácsosát,
46. Tóth Bélát, a Baranya Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága
növényvédelmi zoológus mérnök szakértõjét,
47. dr. Ujvári Magdolnát, a Békés Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatósága hatósági fõállatorvosát,
48. Vadászné Bottlik Dorottyát, a Gyõr-Moson-Sopron
Megyei Földhivatal Mosonmagyaróvári Körzeti Földhivatala ingatlan-nyilvántartási ügyintézõjét,
49. Vörös Ferencet, veszkényi egyéni vállalkozót,
50. Zámbóné Árkossy Beatrixet, a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal intézményi koordinátorát.

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK
A Magyar Államkincstár
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága
pályázatot hirdet
pénz- és értékkezelési referens munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– középiskolai végzettség és banki ügyintézõ, banki tanácsadó/szakképesített bankreferens, banki ügyintézõ/banki, befektetési termékértékesítõ, biztosítási tanácsadó, biztosítási ügyintézõ, gazdálkodásszervezõ, gazdasági elemzõ és szakstatisztikai ügyintézõ, mérlegképes
könyvelõ, pénzügyi szakügyintézõ, pénzügyi tanácsadó
(a szak megjelelölésével), pénzügyi-számviteli ügyintézõ,
pénzügyi-számviteli szakellenõr, számviteli szakügyintézõ, valutapénztáros és valutaügyintézõ, felsõfokú bankszakmai képesítés,
– számítógépes felhasználói ismeret.
Elõnyt jelent:
– hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.
Ellátandó munkaköri feladatok:
– értékpapír-nyilvántartási számlák vezetése,
– front-office tevékenység,
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– pénztárosi és pénzolvasói tevékenység,
– trezori teendõk ellátása,
– információs feladatok ellátása.
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tézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett
szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai végzettség és felsõfokú pénzügyi, számviteli szakképzettség,
– számítógépes felhasználói ismeret.

A munkavégzés helye: Budapest XIII., Váci út 71.
A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– esetleg referenciamegjelölést, ajánlólevelet,
– 1 db fényképet.
Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján történik.
A pályázati anyagot
2008. május 5-ig
kérjük megküldeni a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság Koordinációs osztály
1364 Budapest, Pf. 288 címre.
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
dr. Gyarmati Franciska koordinációs osztályvezetõ, tel.:
371-9023.

Elõnyt jelent:
– költségvetési, szociális, oktatási intézményben, önkormányzatnál szerzett pénzügyi, gazdálkodási, ellenõrzési gyakorlat.
Ellátandó munkaköri feladatok:
– Az önkormányzatok állami támogatásának igénylésével összefüggõ feladatmutatók vizsgálata, felülvizsgálati eljárás lefolytatása, a támogatási összegek jogosságának vizsgálata.
– A nem állami humán szolgáltatást végzõ intézményeknél az állami támogatás jogszerû igénylésének és felhasználásának ellenõrzése.
A munkavégzés helye: Budapest V., Semmelweis u. 13.
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. május 5-ig
kérjük megküldeni a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság Koordinációs osztály
1519 Budapest, Pf. 272 postacímre.

A Magyar Államkincstár
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága
pályázatot hirdet
felülvizsgálati referens munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági vagy
mûszaki felsõoktatásban szerzett szakképzettség; fõiskolai szintû államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; katonai felsõoktatási intézményben (jogelõd in-

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
dr. Gyarmati Franciska koordinációs osztályvezetõ, tel.:
371-9023.
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A Magyar Államkincstár
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága
pályázatot hirdet
ellenõrzési referens munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet, magyar állampolgárság,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõfokú képzettség, vagy egyéb egyetemi, fõiskolai végzettség
és felsõfokú szakképesítés (mérlegképes könyvelõ, okleveles könyvvizsgáló, költségvetési ellenõr, okleveles
pénzügyi revizor, közigazgatási, gazdálkodási és ellenõrzési szakértõ, közoktatási szakértõ), jogász,
– számítógépes felhasználói ismeretek.
Elõnyt jelent:
– költségvetési, szociális, oktatási intézményben, önkormányzatnál szerzett pénzügyi, gazdálkodási, ellenõrzési gyakorlat,
– „B” kategóriás gépjármû-vezetõi engedély.
Ellátandó munkaköri feladatok:
– Az önkormányzatok állami támogatásának igénylésével összefüggõ feladatmutatók vizsgálata, felülvizsgálati eljárás lefolytatása, helyszíni ellenõrzés keretében a támogatási összegek jogosságának vizsgálata.
– A nem állami humán szolgáltatást végzõ intézményeknél az állami támogatás jogszerû igénylésének és felhasználásának helyszíni ellenõrzése.
A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– esetleg referenciamegjelölést, ajánlólevelet,
– 1 db fényképet.
Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján történik.
A pályázati anyagot
2008. május 5-ig
kérjük megküldeni a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság Koordinációs osztály
1519 Budapest, Pf. 272 postacímre. A borítékon kérjük
feltüntetni a megpályázott munkakör megnevezését.
A pályázati kiírásnak megfelelt és a beküldött pályázati
anyag alapján kiválasztott pályázókat a munkáltató által
kijelölt bizottság hallgatja meg. A pályázatok elbírálására
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a benyújtásra elõírt határidõt követõ 15 napon belül kerül
sor. Az álláshely az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb információt ad
dr. Gyarmati Franciska koordinációs osztályvezetõ, tel.:
371-9023.

A Magyar Államkincstár
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága
pályázatot hirdet
bérszámfejtési ügyintézõ munkakörök betöltésére
Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– középiskolai végzettség és társadalombiztosítási ügyintézõi szakképesítés.
Elõnyt jelent:
– bér- és tb-ügyintézõi gyakorlat,
– számítógépes felhasználói ismeret.
Ellátandó munkaköri feladatok:
– bérszámfejtési feladatok,
– társadalombiztosítási kifizetõhelyi feladatok,
– családtámogatási kifizetõhelyi feladatok.
Munkavégzés helye:
Budapest XI., Bartók Béla u. 120–122.
A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok másolatát,
– esetleg referenciamegjelölést, ajánlólevelet,
– 1 db fényképet.
Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján történik.
A pályázati anyagot
2008. május 5-ig
kérjük megküldeni a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság Koordinációs osztály
1519 Budapest, Pf. 272 postacímre. A borítékon kérjük
feltüntetni a megpályázott munkakör megnevezését.
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A pályázati kiírásnak megfelelt és a beküldött pályázati
anyag alapján kiválasztott pályázókat a munkáltató által
kijelölt bizottság hallgatja meg. A pályázatok elbírálására
a benyújtásra elõírt határidõt követõ 15 napon belül kerül
sor. Az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal
betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb információt ad
dr. Gyarmati Franciska koordinációs osztályvezetõ, tel.:
371-9023.

A Magyar Államkincstár
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága
pályázatot hirdet
családtámogatási számfejtõ munkakörök betöltésére
Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– középiskolai végzettség és egészségügyi, közgazdasági szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az
OKJ szerint: társadalombiztosítási, pénzügyi, munkaügyi,
személyügyi, informatikai, számítástechnikai szakképesítés,
– számítógépes felhasználói ismeret.
Elõnyt jelent:
– családtámogatási kifizetõhelyi szakmai tapasztalat.
Ellátandó munkaköri feladatok:
– A családtámogatási ellátások megállapítására, módosítására benyújtott igények (anyasági támogatás, családi
pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás) elbírálása a családok támogatásáról szóló 1998. évi
LXXXIV. törvényben és a végrehajtására kiadott 223/1998.
(XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.
– A megállapított ellátások számfejtésre elõkészítése.
A munkavégzés helye:
2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 16.
A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok másolatát,
– esetleg referenciamegjelölést, ajánlólevelet,
– 1 db fényképet.
Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és

2297

a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján történik.
A pályázati anyagot
2008. május 5-ig
kérjük megküldeni a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság Koordinációs osztály
1519 Budapest, Pf. 272 postacímre. A borítékon kérjük
feltüntetni a megpályázott munkakör megnevezését.
A pályázati kiírásnak megfelelt és a beküldött pályázati
anyag alapján kiválasztott pályázókat a munkáltató által
kijelölt bizottság hallgatja meg. A pályázatok elbírálására
a benyújtásra elõírt határidõt követõ 15 napon belül kerül
sor. Az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal
betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb információt ad
dr. Gyarmati Franciska koordinációs osztályvezetõ, tel.:
371-9023.

A Magyar Államkincstár
Észak-alföldi Regionális Igazgatósága
pályázatot hirdet
határozatlan idejû alkalmazással
felülvizsgálati referens munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet, magyar állampolgárság, cselekvõképesség,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség, fõiskolai szintû államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; katonai
felsõoktatási intézményben (jogelõd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség;
egyetemi vagy fõiskolai végzettség és felsõfokú szakképesítés (mérlegképes könyvelõ, okleveles könyvvizsgáló,
költségvetési ellenõr, okleveles pénzügyi revizor, közigazgatási, gazdálkodási és ellenõrzési szakértõ),
– számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel).
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.
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– Az önkormányzatok költségvetést megalapozó felméréseinek, illetve kiegészítõ adatszolgáltatásainak, a lemondásainak, valamint a pótigényeinek feldolgozása.
A munkavégzés helye: Szolnok, Liget út 6.
A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok fénymásolatát,
– esetleg referenciamegjelölést, ajánlólevelet,
– 1 db arcfényképet.
Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján történik.
A pályázati anyagokat
2008. május 5-ig
kérjük benyújtani a Magyar Államkincstár Észak-alföldi
Regionális Igazgatósága részére. Postacím: 5002 Szolnok,
Pf. 114.
A pályázati kiírásnak megfelelõ pályázókat a munkáltató által kijelölt bizottság hallgatja meg.
A pályázatok elbírálására 2008. május 20-ig kerül sor,
az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatos további információt az alábbi
elérhetõségen kérhetnek: Kemény Andrea koordinációs
osztályvezetõtõl, tel.: (56) 512-943.
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pénzügyi revizor, közigazgatási, gazdálkodási és ellenõrzési szakértõ),
– B kategóriás vezetõi engedély,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (Word,
Excel).
Elõnyt jelent:
– költségvetési, szociális, oktatási intézményben, önkormányzatnál szerzett pénzügyi gazdálkodási, ellenõrzési gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.
Ellátandó munkaköri feladatok:
– Az önkormányzatok állami támogatásának igénylésével összefüggõ feladatmutatók vizsgálata, felülvizsgálati eljárás lefolytatása, helyszíni ellenõrzés keretében a támogatási összegek jogosságának vizsgálata.
– A nem állami humán szolgáltatást végzõ intézményeknél az állami támogatás jogszerû igénylésének és felhasználásának helyszíni ellenõrzése.
A munkavégzés helye: Szolnok, Liget út 6.
A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok fénymásolatát,
– esetleg referenciamegjelölést, ajánlólevelet.
Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján történik.
A pályázati anyagokat
2008. május 5-ig
kérjük benyújtani a Magyar Államkincstár Észak-alföldi
Regionális Igazgatósága részére. Postacím: 5002 Szolnok,
Pf. 114.

A Magyar Államkincstár
Észak-alföldi Regionális Igazgatósága
pályázatot hirdet
határozatlan idejû alkalmazással
ellenõrzési referens munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõfokú képzettség vagy egyéb egyetemi, fõiskolai végzettség
és felsõfokú szakképesítés (mérlegképes könyvelõ, okleveles könyvvizsgáló, költségvetési ellenõr, okleveles

A pályázati kiírásnak megfelelõ 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 kapcsolatos további információt az alábbi
elérhetõségen kérhetnek: Kemény Andrea koordinációs
osztályvezetõtõl, tel.: (56) 512-943.
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A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
pályázatot ír ki
informatikai osztályvezetõi munkakör
betöltésére
Feladat:
– az Informatikai osztály vezetése,
– az informatikai és telekommunikációs infrastruktúra
üzemeltetésének, kiszolgálásának felügyelete,
– az informatikai és telekommunikációs területtel kapcsolatos számlák szakmai igazolása, szerzõdések kezelése, fejlesztések meghatározása,
– mobiltelefonokkal, kézi számítógépekkel kapcsolatos
feladatok ellátása; eszközök beszerzésének lebonyolítása,
konfigurálás, felsõvezetõi körnek támogatás nyújtása,
– a központi kormányzati informatika kialakításában
való részvétel.
Pályázati feltételek:
– felsõfokú szakirányú informatikai végzettség (fõiskola vagy egyetem),
– legalább 5 éves szakmai gyakorlat (közigazgatásban
szerzett gyakorlat, PC-s és microsoftos környezet elõnyt
jelent),
– legalább 2 éves vezetõi gyakorlat,
– szakmai angolnyelv-tudás elõnyt jelent,
– jó kommunikációs képesség szóban és írásban,
– terhelhetõség, jó problémamegoldó képesség, precizitás.
A pályázathoz csatolni kell:
– fényképes szakmai önéletrajzot,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásában részt vevõk megismerhetik.
Illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapítása a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a fõigazgatóság
szabályzataiban rögzítettek alapján történik.
A pályázatot a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság,
1357 Budapest, Pf. 2 címére kérjük benyújtani. A borítékon kérjük tüntesse fel: „Pályázat informatikai osztályvezetõi 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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Csaroda–Hetefejércse–Tákos községek körjegyzõje
pályázatot hirdet
adóügyi-igazgatási munkakör betöltésére
A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónapos próbaidõ kikötésével.
Ellátandó feladatok: adóügyi feladatokban való közremûködés, az üzletek mûködésével kapcsolatos feladatok
ellátása, valamint a hagyatéki ügyintézés.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében az I/16. feladatkörnél a II. besorolási osztályban elõírt
végzettség (középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség, vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés, középiskolai végzettség és az OKJ szerint gazdasági elemzõ
és statisztikai ügyintézõ, banki ügyintézõ, számítógép-kezelõi és számítástechnikai szoftverüzemeltetõi szakképesítés).
Elõnyt jelent: szakmai vagy közigazgatási gyakorlat,
gyakorlati szintû MS WINDOWS NT/2000/XP ismeret.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
Az illetmény megállapítása és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
elõírásai szerint történik.
A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
A pályázat benyújtható:
2008. május 13.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. május 31.
A munkakör betölthetõ: 2008. június 1-jétõl.
A pályázatokról Csaroda, Hetefejércse, Tákos községek
polgármestereinek egyetértésével a körjegyzõ dönt.
A pályázatot zárt borítékban, postai úton Csaroda–Hetefejércse–Tákos Községek Körjegyzõsége címére – 4844
Csaroda, Beregszászi u. 14/B – kell megküldeni. Kérjük
ráírni: „Pályázat”.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet a (45)
484-801-es telefonszámon.
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Alsóörs község jegyzõje
pályázatot hirdet
pénzügyi ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– középfokú iskolai végzettség, emelt szintû szakképesítés,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.
A pályázat elbírálásánál a mérlegképes könyvelõi képesítés és önkormányzati gazdálkodásban szerzett szakmai
tapasztalat elõnyt jelent.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A munkakört betöltõ vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.
A köztisztviselõi kinevezés 6 hónap próbaidõvel, határozatlan idõre szól, a munkakört teljes munkaidõben kell
ellátni.
Ellátandó feladat: önkormányzati költségvetés, zárszámadás készítése, költségvetési elõirányzatok módosítása, gazdálkodás szabályszerûségének biztosítása, pénzügyi szabályzatok karbantartása, fõkönyvi rendszer üzemeltetése.
Bérezés: illetmény és egyéb juttatások a Ktv. és a helyi
rendelet szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl (2008. április 17.) számított
10. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 10. nap.
A pályázatot „Pénzügyi ügyintézõi munkakör” jeligével
ellátott zárt borítékban kell benyújtani Alsóörs Község
Önkormányzata jegyzõjéhez: 8226 Alsóörs, Ady E. u. 7.
Tel.: (87) 447-192.

Csorvás Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
rendszerinformatikus állás betöltésére
A pályázatot meghirdetõ szerv: Csorvás Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Polgármesteri Hivatala
5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.
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Ellátandó feladatok:
– a polgármesteri hivatal számítógépei és informatikai
hálózata mûködõképességének biztosítása, valamint folyamatos felügyelete, szoftver- és hardverproblémáinak
megoldása,
– adatmentés, vírusvédelem, weboldal üzemeltetése.
Képesítési és egyéb feltétel:
– szakirányú felsõfokú szakképesítés,
– elõnyt élvez a közigazgatásban tapasztalatokkal rendelkezõ pályázó.
Juttatások: illetmény a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. szerint.
A pályázat tartalmi követelményei:
– végzettséget igazoló dokumentum,
– erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai önéletrajz.
A pályázat benyújtható: a Belügyi Közlönyben való
megjelenést (2008. április 17.) követõ 15. napig Csorvás
Város Önkormányzatának jegyzõjéhez, 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. címre.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.
Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.

Decs Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés és
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, mely alól a képviselõ-testület a Ktv. 8. §-ának (4) bekezdése szerint felmentést adhat, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöke által a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés, valamint
– legalább háromévi közigazgatási gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál elõnyt élvez a többéves közigazgatási vezetõi gyakorlattal rendelkezõ pályázó.
A pályázathoz csatolni szükséges:
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,
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– iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok
3 hónapnál nem régebbi, közjegyzõvel hitelesített másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
Az illetményre és egyéb juttatásra vonatkozó tájékoztatás: javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény, valamint a 8/2001. (XI. 12.) helyi önkormányzati rendelet alapján.
A pályázat benyújtásának feltételei:
A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben
való megjelenést (2008. április 17.) követõ 15. nap.
A pályázatot Decs nagyközség polgármesterének címezve kell benyújtani. Cím: 7144 Decs, Fõ u. 23. A postai
úton érkezõ pályázatokon kérjük feltüntetni: „Jegyzõi pályázat”.
A pályázat elbírálási rendje, határideje: a pályázat a benyújtására meghatározott határidõt követõ képviselõ-testületi ülésen kerül elbírálásra.
Az állás a kinevezést követõ hónap 1-jével tölthetõ be.
A kinevezés – áthelyezés kivételével – 6 hónap próbaidõ
kikötésével, határozatlan idõre szól.
A pályázattal kapcsolatos további információ a (74)
595-903-as telefonszámon, Decs nagyközség polgármesterétõl kérhetõ.

Emõd Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
kiemelt építésügyi hatósági ügyintézõ munkakör
betöltésére
Pályázati feltételek:
– az állás betöltéséhez szükséges iskolai végzettség a
köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.)
Korm. rendeletnek megfelelõen,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. május 5.
A pályázatot írásban vagy személyesen az alábbi címre
kell benyújtani: Emõd Város Önkormányzatának jegyzõje
3432 Emõd, Kossuth tér 1.
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Esztergom Város Polgármesteri Hivatala
a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Esztergom Város Polgármesteri Hivatala
Fõépítészi iroda
fõépítész munkakörének betöltésére
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozatlan idõre szól.
A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye,
2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.
A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által
ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet. Településfejlesztési és -rendezési, valamint településüzemeltetési feladatok.
Ellátandó feladatok: a Fõépítészi iroda vezetése.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: a város településrendezési terveinek elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggõ feladatok, egyeztetések, döntés-elõkészítés, tájékoztatás. A helyi örökségvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, szabályozás elõkészítése, a városkép javításával kapcsolatos döntések elõkészítése.
A Városi Tervtanács mûködtetése. Az építési engedélyezési tervek véleményezése. Az önkormányzati ingatlanok
építészeti terveinek elkészíttetése. Köztéri szobrokkal és
mûalkotásokkal kapcsolatos döntések elõkészítése. Építészeti és tervpályázatok lebonyolítása.
A munkakör betöltõje irányítása alá tartozó szervezeti
egységek megnevezése: Fõépítészi iroda.
Az irányítása alá tartozó személyek száma összesen: 2 fõ.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény, valamint Esztergom Város Önkormányzatának
helyi rendelete és Esztergom Város Polgármesteri Hivatalának Egységes közszolgálati szabályzata rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség, egyetem, építészmérnök,
– közigazgatásban eltöltött legalább 2 év – legalább
5 év feletti szakmai tapasztalat,
– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
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– az önkormányzati fõépítészi tevékenység ellátásának
részletes szabályairól és feltételeirõl szóló 9/1998. (IV. 3.)
KTM rendelet szerint. Motivációs levél, mely tartalmazza
a betöltendõ állással kapcsolatos szakmai elgondolásokat.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– fõépítészi munkakör – legalább 1–3 év vezetõi tapasztalat,
– ARCHICAD felhasználói szintû ismerete, közigazgatási szakvizsga megléte, esztergomi helyismeret, Esztergom vagy vonzáskörzetében megoldott lakhatás, B kategóriás gépjármû-vezetõi engedély.
Elvárt kompetenciák: jó szintû ügyfélközpontú ügyintézés.
Elõnyt jelentõ kompetenciák: jó szintû kommunikációs
készség.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
legkorábban 2008. május 12. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje:
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sában; számviteli rend kialakítása és a számlarend elkészítése, pályázatfigyelés, pályázatírás.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet
II/2. pontjában megjelölt szakképzettség,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret,
– közigazgatási gyakorlat,
– helyismeret.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. rendelkezései alapján.
A pályázat benyújtásának módja, határideje: a pályázatot Fülöpjakab Község Önkormányzatának jegyzõjéhez
kell benyújtani a Belügyi Közlönyben való megjelenést
(2008. április 17.) követõ 10 napon belül.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 5 napon belül.
A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

2008. április 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Búzásné dr. Zimon Andrea, a Városszépítési osztály vezetõje nyújt a (33) 542-048-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Esztergom Város Polgármesteri Hivatala címére
történõ megküldésével (2500 Esztergom, Széchenyi
tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 15766-2/2008., valamint a munkakör megnevezését: fõépítész.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje: háromtagú bizottság.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. május 9.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.esztergom.hu honlapon, a polgármesteri hivatal hirdetõtábláján – 2008. április 7.
– mek.hu honlapon – 2008. április 7.
– Belügyi Közlöny – 2008. április 17.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A munkakör betöltõje vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.

Gara–Bácsszentgyörgy községek körjegyzõje
a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
pénzügyi (gazdálkodási) elõadói munkakör
betöltésére

Fülöpjakab Község Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
gazdálkodói álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdász végzettség, gazdálkodási szakon szerzett felsõfokú végzettség;
egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és felsõfokú
pénzügyi, számviteli szakképesítés,
– közigazgatási szakvizsga,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (Word,
Excel),
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

Ellátandó feladatok: részt vesz az önkormányzati költségvetés összeállításában, a költségvetési beszámoló
összeállításában, a költségvetési elõirányzatok módosítá-

Elõnyt jelent:
– költségvetési szervnél (polgármesteri hivatal) szerzett gyakorlat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.esztergom.hu honlapon szerezhet.
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Ellátandó munkaköri feladatok:
– összeállítja az önkormányzat éves költségvetését, s
ellátja az ezzel kapcsolatos koordinációs feladatokat,
– részt vesz az intézmények költségvetésének tervezésében,
– elkészíti az éves költségvetési beszámolót a képviselõ-testületek részére,
– elõkészíti a költségvetési elõirányzatok módosításáról szóló elõterjesztést,
– közremûködik a számviteli rend kialakításában és a
számlarend elkészítésében,
– kisebbségi önkormányzatokkal történõ kapcsolattartás.
Munkavégzés helye: Körjegyzõségi Hivatal Gara, Kossuth L. u. 62.
A pályázati anyaghoz csatolandó:
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok.
Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján
történik.
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szakképesítés és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, valamint kétéves közigazgatási gyakorlat.
A képviselõ-testület a feltételek alól a Ktv. 8. § (2) és
(4) bekezdése alapján felmentést adhat.
Illetmény a Ktv. rendelkezései szerint biztosított.
A pályázatokat a kiírás Belügyi Közlönyben történõ
megjelenését (2008. április 17.) követõ 15 napon belül lehet írásban, zárt borítékban benyújtani Fónyad László
polgármesternél az alábbi címre: 4123 Hencida, Kossuth
tér 1.
A pályázatot a képviselõ-testület a benyújtási határidõt
követõ 15 napon belül elbírálja.
A pályázat elbírálása a benyújtási határidõt követõ elsõ
képviselõ-testületi ülésen történik.
Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A pályázathoz csatolni kell:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló iratok másolatát,
– nyilatkozatot a Ktv. 7. § (1) bekezdésében meghatározott általános alkalmazási feltételeknek való megfelelésérõl.

A pályázati anyagot
2008. május 15-ig
az alábbi postacímre lehet megküldeni: Gara–Bácsszentgyörgy községek körjegyzõjének, 6522 Gara, Kossuth
L. u. 62.
Felvilágosítás kérhetõ: Striegl Jánosné körjegyzõtõl a
(79) 456-322-es telefonszámon.
Az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

Hencida Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki
jegyzõi állás betöltésére
Közigazgatási szerv megnevezése: Hencida Község
Polgármesteri Hivatala.
Betöltendõ munkakör: jegyzõ.
Ellátandó feladatok: jogszabályokban, szabályzatokban
jegyzõ számára elõírt feladatok.
A pályázat elnyeréséhez szükséges feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser

Jászárokszállás Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot ír ki
mûszaki irodavezetõi állás betöltésére
Feladata: az elsõfokú építésügyi feladatokat ellátó építéshatósági mûszaki iroda vezetése, valamint a jegyzõ által
a munkaköri leírásban meghatározott feladatok elvégzése.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek,
– képesítési elõírás: a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet által elõírt
egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõi, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, fõiskolai szintû településmérnöki (városgazdasági
mérnöki) szakképzettség,
– két év közigazgatási gyakorlat,
– a pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben (a továbbiakban: Ktv.) szereplõ általános alkalmazási feltételeknek,
– B kategóriás jogosítvány.
Elõnyt jelent:
– helybenlakás vállalása,
– saját gépkocsi.
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Illetmény: a Ktv.-ben foglalt elõírásoknak megfelelõen.
A pályázathoz csatolni kell:
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– géppel írott részletes szakmai önéletrajzot eddigi
munkaköreinek, tevékenységeinek leírásával.
A pályázatok benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenést (2008. április 17.) követõ
15. nap.
A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidõt követõ 15. munkanap. Az állás betölthetõ a pályázatok elbírálását követõen azonnal.
A pályázatot dr. Gottdiener Lajos jegyzõhöz kell benyújtani a következõ címre: 5123 Jászárokszállás,
Árpád tér 1.

Kék Község Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot hirdet
mûszaki ügyintézõi munkakör betöltésére
A közszolgálati jogviszony határozatlan idõtartamra létesül, 6 hónapos próbaidõ kikötésével.
Az ellátandó feladatok ismertetése:
– építésügyi nyilvántartások vezetése,
– mûködési, telephelyengedélyek kiadása,
– területrendezési és fejlesztési feladatok,
– vízgazdálkodással összefüggõ feladatok,
– közmunkaprogramban, közcélú munkában alkalmazottak irányítása.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõkrõl szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendeletben foglaltak alapján építõipari vagy mûszaki szakközépiskolai végzettség.
A pályázatnál elõnyt jelent:
– a közigazgatásban szerzett gyakorlat.
Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes fényképes önéletrajzot,
– iskolai végzettségeit, szakképzettségét igazoló okiratokat.
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A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl (2008. április 17.) számított
15. nap.
A munkakör betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázatot zárt borítékban Hegedüs Lászlóné megbízott jegyzõhöz kell benyújtani, cím: Kék Község Polgármesteri Hivatal, 4515 Kék, Kölcsey utca 9.

Kék Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki
jegyzõi állás betöltésére
Vezetendõ szervezeti egység: Kék Község Polgármesteri Hivatala.
Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,
– legalább 2 év közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a
Ktv. 7. § (7) bekezdése szerint.
A pályázathoz csatolandó iratok:
– szakmai tevékenységet bemutató részletes önéletrajz,
– iskolai végzettséget tanúsító diploma hiteles másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, aki jelenleg is közszolgálati jogviszonyban van, a meglévõ hiteles másolata,
– a polgármesteri hivatal vezetésére vonatkozó koncepció.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
alapján.
A közszolgálati jogviszony tartama határozatlan idõre
szól, 6 hónap próbaidõvel.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenést (2008. április 17.) követõ
15 napon belül Kék Község Önkormányzatának polgármesteréhez (4515 Kék, Kölcsey utca 9.) kell benyújtani.
A borítékon kérjük feltüntetni „Jegyzõi pályázat”.
Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását követõ rendkívüli testületi ülés.
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Kölesd–Kistormás–Kajdacs Községek Körjegyzõsége
pályázatot ír ki
4 órás részmunkaidõs
pénzügyi ügyintézõ munkakör betöltésére
A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkáltató 6 hónap próbaidõt köt ki.
Ellátandó feladatok rövid ismertetése: a körjegyzõség
és az önkormányzatok dolgozóinak munkaügyi ügyeinek
intézése, a körjegyzõség által kezelt adókkal kapcsolatos
ügyintézés, mûködési engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1990.
(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 2. fejezet
1. pont, továbbá:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozat-tétel,
– pénzügyi végzettség.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,
– ECDL-vizsga,
– gépírói végzettség.
Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (a továbbiakban: Ktv.)
alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenést (2008. április 17.) követõ
10. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 5. nap.
Az állás az elbírálás után azonnal betölthetõ.
A pályázathoz csatolni kell:
– fényképpel ellátott, kézzel és géppel írt részletes
szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolatát.
A pályázati eljárás lefolytatása, elbírálás módja a Ktv.
10. §-ában foglaltaknak megfelelõen történik.
A pályázatot a körjegyzõhöz kell benyújtani: 7052 Kölesd, Kossuth tér 2. A borítékon fel kell tüntetni: „Ügyintézõi pályázat”.
Érdeklõdni lehet: dr. Wéber László körjegyzõnél a (74)
436-033-as, illetve a (74) 436-028-as telefonszámon.
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Nyírmeggyes Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki
a Nyírmeggyesi Polgármesteri Hivatal
aljegyzõi állására
Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõ vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.
A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben szereplõ általános alkalmazási feltételeknek (magyar állampolgárság,
cselekvõképesség, büntetlen elõélet, összeférhetetlenség
hiánya) és azokat igazolnia kell.
Ellátandó feladat: igazgatási és pályázati koordináció.
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
– pályázati kérelmet,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az elõírt képesítést tartalmazó okiratok másolatait,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez hozzájárul.
A kinevezés – hat hónap próbaidõ beiktatásával – határozatlan idõre szól, a munkakört teljes munkaidõben kell
betölteni.
A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. április 17.) számított
15. nap.
Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ. A pályázat elbírálása legkésõbb a pályázat benyújtására
elõírt határidõ leteltét követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.
A képviselõ-testület fenntartja magának a jogot, hogy a
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázati eljárásban hiánypótlásnak helye nincs.
Illetmény és egyéb juttatás a Ktv. szabályai szerint történik.
A pályázat elbírálásáról szóló értesítés írásban történik
az elbírálást követõ 8 napon belül.
A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani Ertsey
Géza Péter polgármester részére (4722 Nyírmeggyes,
Petõfi Sándor u. 6.).
A borítékra rá kell vezetni: „Aljegyzõi pályázat”.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás
dr. Papik Tamás jegyzõtõl kapható, telefon: (44) 409-850.
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Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi
Fõfelügyelõség
Jogi, Igazgatási és Koordinációs fõosztálya
pályázatot hirdet
jogász munkakör betöltésére
(budapesti munkavégzési helyen)

Elõnyt jelent:
– hatósági ügyintézésben szerzett gyakorlat,
– felsõfokú munkavédelmi szakképesítés,
– munkavédelemmel rokon szakterületen szerzett szakképesítés,
– jogi szakvizsga.

A jogász jogállása: az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség (a továbbiakban: OMMF) határozatlan idõre kinevezett köztisztviselõje. Jogállását a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(a továbbiakban: Ktv.) határozza meg.
Ellátandó feladatai: elbírálásra elõkészíti az OMMF
Közép-magyarországi Munkavédelmi Felügyelõsége által
– a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alóli
mentesítési eljárásban – hozott elsõfokú közigazgatási határozatok ellen benyújtott fellebbezéseket. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai szerint eljárva elõkészíti a II. fokú határozatot vagy a határozat meghozatalához szükséges esetekben végzést. Együttmûködik a szervezeti egységekkel, szakemberekkel a döntés elõkészítése
során.
Ellátja a jogi képviseletet a korkedvezmény-biztosítási
járulék megfizetése alóli mentesítési eljárás keretében hozott közigazgatási határozatok bíróság elõtti megtámadása
miatt folyó perekben eljáró bíróság elõtt.
Közremûködik a korkedvezmény-biztosítási járulék
megfizetése alóli mentesítési eljáráshoz szükséges felügyeleti intézkedések, módszertani útmutatók elõkészítésében, illetõleg elkészítésében.
A munkakör ellátásához az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény, a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történõ mentesítés eljárási szabályairól szóló 342/2007. (XII. 19.) Korm.
rendelet, valamint a korkedvezmény-biztosítási járulék
megfizetési kötelezettsége alól történõ mentesítéshez
szükséges állapotfelmérésrõl, valamint a mentesítési eljárás szakértõi, illetve hatósági közvetítõi díjairól szóló
34/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet alkalmazása szükséges.
További feladatok: ellátja az OMMF jogi képviseletét a
munkaügyi bíróságok, valamint a Legfelsõbb Bíróság elõtt
kezdeményezett perekben.
Kiadmányozásra jogi szempontból elõkészíti a felügyelõségek által hozott I. fokú munkavédelmi közigazgatási
határozatok és végzések ellen benyújtott fellebbezések elbírálását.

A pályázathoz csatolni kell:
– egy darab 4×4-es színes fényképet,
– a pályázó szakmai önéletrajzát részletesen bemutató,
fényképes önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai, illetve egyéb végzettséget tanúsító okiratok
másolatát.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen
elõélet,
– jogi egyetemi végzettség,
– legalább 3 éves, közigazgatásban töltött gyakorlat.

A besorolás, illetmény, valamint az egyéb juttatások
megállapítása a Ktv. alapján történik.
A munkakör betöltését összeférhetetlenségi nyilatkozattételi kötelezettség teljesítése terheli.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. április 30.
A pályázatot zárt borítékban, az OMMF Humánpolitikai osztály címére (1024 Budapest, Margit krt. 85.) kell
benyújtani.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat az OMMF
Jogi, Igazgatási és Koordinációs fõosztálya jogász munkakörére”.
A pályázattal kapcsolatban szakmai kérdésekben érdeklõdni a 06 (1) 346-9481-es telefonszámon lehet.
A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok a benyújtási határidõ leteltét követõ 30 napon belül kerülnek elbírálásra. A pályázatot az OMMF
Jogi, Igazgatási és Koordinációs fõosztály fõosztályvezetõje bírálja el. A pályázók a pályázat eredményérõl az elbírálást követõ 8 napon belül értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók pályázati anyagát az értesítéssel
egyidejûleg postai úton visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi elõírásoknak megfelelõen kezeljük.
Az állás betölthetõ: a pályázat eredményes elbírálását
követõen, valamennyi, a közszolgálati jogviszony létesítéséhez szükséges feltétel rendelkezésre állása esetén.
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Ózd város jegyzõje
pályázatot hirdet
Ózd Városi Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási és Vállalkozási ügyosztályán
(3600 Ózd, Városház tér 1.)
ingatlangazdálkodási ügyintézõ munkakör
betöltésére
Ellátandó feladatok: önkormányzati tulajdonosi jogkör
gyakorlásával összefüggõ döntés-elõkészítõ feladatok.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
– ingatlanok elidegenítésével, szerzésével, hasznosításával kapcsolatos ügyintézés: elõterjesztések, szerzõdések, megállapodások elõkészítése,
– az önkormányzatnak felajánlott martinsalakos lakóingatlanokkal kapcsolatos ügyek intézése,
– az önkormányzati vagyongazdálkodással összefüggõ
rendelettervezetek elõkészítése,
– közremûködés az ingatlankezelési tevékenységet ellátó önkormányzati közhasznú társaság tulajdonosi felügyeletében.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– állam- és jogtudományi egyetemi végzettség.
Elõnyt jelent: a közigazgatási gyakorlat és az idegennyelv-ismeret.
A pályázathoz csatolni kell:
– a szakmai tevékenységet is bemutató részletes önéletrajzot,
– az iskolai végzettségre, szakképzettségre vonatkozó
okmányok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A kinevezés – 6 hónap próbaidõ kikötésével – határozatlan idõre szól. Besorolás, illetmény és egyéb juttatások
megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló, módosított 1992. évi XXIII. törvény, valamint a helyi közszolgálati szabályzat alapján történik.
Az állás a pályázat elbírálását követõen – elõreláthatólag 2008. június 1. napjától – betölthetõ.
A pályázatokat a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. április 17.) számított 15 napon belül lehet
benyújtani Ózd város jegyzõjéhez (3600 Ózd, Városház
tér 1.).
A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõ
15 napon belül – a polgármester egyetértésével – a jegyzõ
dönt.
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Ózd város jegyzõje fenntartja a jogot a pályázati eljárás
eredménytelenné nyilvánítására.
További felvilágosítást dr. Babus Magdolna ügyosztályvezetõtõl lehet kérni, tel.: (48) 574-130.

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
építéshatósági ügyintézõ munkakör betöltésére
A munkáltató szerv: Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2081 Piliscsaba, Kinizsi
Pál u. 1–3.
A betöltendõ munkakör: építéshatósági ügyintézõ, határozatlan idõre.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki szakképzettség,
– minimum ötéves szakmai tapasztalat.
Elõnyt jelent a pályázatnál:
– közigazgatásban szerzett szakmai gyakorlat,
– a saját gépjármû és vezetõi jogosítvány,
– közigazgatási szakvizsga.
Az illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.), valamint Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testületének
4/2004. (I. 28.) ÖKT. számú rendelete szerint.
A pályázat benyújtásának határideje, módja:
A Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl (2008. április 17.) számított 20. nap, az önkormányzat jegyzõjének,
Tóth Tivadarnak címezve (2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál
u. 1–3). A lezárt borítékra rá kell írni: „Építéshatósági ügyintézõi pályázat”.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtására elõírt határidõt követõ 15 napon belül.
Az állás betöltésének idõpontja: a pályázat elbírálását
követõen azonnal.
A pályázathoz csatolandó iratok:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– szakképzettséget igazoló okiratok vagy azok másolata,
– részletes szakmai önéletrajz,
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– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevõk a pályázati anyagát megismerhessék,
– elõzõ munkahelyekrõl referencialevél.
Részletesebb információ: Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata jegyzõjétõl, Tóth Tivadartól kérhetõ, tel.: 06
(26) 575-506.
Egyéb megjegyzés: a pályázat eredményérõl a pályázók
az elbírálástól számított 8 napon belül írásban kapnak értesítést.

Pusztamonostor–Jászágó községek körjegyzõje
pályázatot hirdet
önkormányzati költségvetési, gazdálkodási ügyintézõ
köztisztviselõi álláshelyre
A munkakör feladatai: önkormányzati költségvetés,
zárszámadás készítése, a gazdálkodás szabályszerûségének biztosítása, pénzügyi támogatásokra irányuló pályázatok elkészítése, az önkormányzat pénzügyi szabályzatainak karbantartása, 2008. március 1-jétõl a körjegyzõség
pénzügyeinek intézése, a körjegyzõséggel kialakítandó
pénzügyi csoport vezetése.
A feladatellátás helye: a körjegyzõség pusztamonostori
és jászágói hivatala.
Pályázati feltételek:
– szakirányú felsõfokú végzettség, de legalább felsõfokú képzettség,
– büntetlen elõélet,
– legalább kétéves önkormányzati gazdálkodási területen szerzett gyakorlat,
– felhasználói szintû informatikai képesítés.
A pályázathoz csatolni kell:
– személyi adatokat is tartalmazó önéletrajzot,
– képesítéseit igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot az elbírálásban
részt vevõk megismerhetik.
A pályázat elbírálásakor elõnyt jelent:
– meglévõ közigazgatási alap- vagy szakvizsga,
– helybenlakás vagy közeli településen,
– vezetõi engedély, saját gépkocsi.
Az állás betölthetõ az elbírálást követõen azonnal.
A közszolgálati jogviszony kinevezéssel, határozatlan
idõre jön létre 6 hónap próbaidõ kikötésével.
Illetmény és egyéb juttatás a köztisztviselõi törvény szabályai és megegyezés szerint.
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A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.
A pályázat benyújtási helye: Pusztamonostor–Jászágó
Körjegyzõség Pusztamonostori Hivatala 5125 Pusztamonostor, Szabadság út 74.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a következõ
telefonszámon kérhetõ: (57) 521-762.

Rábapordány és Dör községek
önkormányzatainak képviselõ-testületei
pályázatot hirdetnek
körjegyzõi állás betöltésére
Betöltendõ munkakör, ellátandó feladatok: Rábapordány–Dör Körjegyzõségében körjegyzõi feladatok ellátása a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (2) bekezdése alapján.
Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétéves szakmai gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– számítógép felhasználói szintû ismerete.
A pályázathoz csatolandó:
– szakmai önéletrajz,
– képzettséget tanúsító okiratok másolata,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– a hivatal vezetésére vonatkozó szakmai program.
Vezetõi gyakorlat elõnyt jelent.
Bérezés, egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. és Rábapordány–Dör Körjegyzõsége köztisztviselõi szabályzata alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. április 17.) számított
10. nap.
A pályázatok elbírálására a benyújtási határidõ lejártát
követõ legközelebbi együttes testületi ülésen kerül sor.
Az állás betölthetõ 2008. május 1-jétõl.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: Pásztorné Szakács Gabriella polgármester, tel.: (96) 273-378.
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A pályázatokat Rábapordány község polgármesteréhez kell benyújtani zárt borítékban a következõ címre:
Pásztorné Szakács Gabriella polgármester 9146 Rábapordány, Ady E. u. 1. A borítékon kérjük feltüntetni: „Körjegyzõi pályázat”.
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Telekgerendás Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki
jegyzõi állás betöltésére
A munkakör betöltésére a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján
kerül sor.

Szikszó Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot ír ki
pénzügyi ügyintézõ munkakör betöltésére
A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkáltató 6 hónap próbaidõt köt ki.
Ellátandó feladatok:
– banki és pénztári bizonylatok kontírozása, könyvelése,
– tárgyieszköz-nyilvántartás,
– beszámoló készítése, elõirányzatok nyilvántartása.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés,
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozat-tétel.
Elõnyt jelent: legalább egy év önkormányzati gyakorlat.
Illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való közzétételtõl (2008. április 17.) számított
10 napon belül.
Az állás 2008. május 1-jétõl tölthetõ be.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolatát.
A pályázatot Szikszó város jegyzõjének kell benyújtani
a következõ címre: Polgármesteri Hivatal 3800 Szikszó,
Kálvin tér 1.
A pályázatokról a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ Závodszkiné Nagy Anita pénzügyi osztályvezetõtõl a
(46) 596-446-os telefonszámon.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga megléte,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázónak a munkakör betöltésével kapcsolatos
szakmai vezetési elképzeléseit,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi ülésen kívánja-e zárt ülés tartását.
A pályázat benyújtása egyben hozzájárulás megadásának minõsül az arra jogosultaknak a teljes pályázati anyagba történõ betekintésre.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. április 17.) számított
15. nap.
A pályázat elbírálója: Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete.
A pályázat elbírálásának idõpontja: a benyújtási határidõ lejártát követõ képviselõ-testületi ülés.
A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban Telekgerendás község polgármesterének címezve (5675 Telekgerendás, Dózsa u. 13., Medvegy Mihályné polgármester) kell
benyújtani „Pályázat jegyzõi álláshelyre” felirattal ellátva.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõvel, a munkakört teljes idõben kell ellátni.
A kinevezés és az illetmény megállapítása az 1992. évi
XXIII. tv. (Ktv.) elõírásai szerint történik.
Az állás a pályázat elbírálását követõen, 2008. július
1-jétõl tölthetõ be.
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Újléta Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen
elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, illetve ennek az
1992. évi XXIII. tv. 8. § (4) bekezdés szerinti határidõben
történõ megszerzésének vállalása,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat, amely alól
a képviselõ-testület felmentést adhat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajza, vezetõi program,
– végzettséget igazoló okiratok másolata,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
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Illetmény és egyéb juttatások: az 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) és a Közszolgálati szabályzat szerint.
A pályázat benyújtása: a Belügyi Közlönyben történõ
közzétételtõl (2008. április 17.) számított 15. napig, zárt
borítékban, személyesen vagy postai úton Szabó Sándor,
Újléta község polgármestere (4288 Újléta, Kossuth u. 20.)
részére.
A pályázat elbírálásának ideje: a pályázati határidõ lejártát követõ képviselõ-testületi ülés.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ
kikötésével.
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal
betölthetõ.
A képviselõ-testület fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Szabó Sándor polgármester nyújt az (52) 211-812-es telefonszámon.
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II. FÕRÉSZ: Hivatali igazgatás
PÁLYÁZAT AUTÓBUSSZAL VÉGZETT MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS
SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRA
Bicske Város Önkormányzatának
pályázati felhívása
autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatójának kiválasztása tárgyában
Az ajánlatkérõ neve, címe, telefon- és faxszáma:
Bicske Város Önkormányzata
2060 Bicske, Kossuth tér 14.
Telefon: (22) 566-500, fax: (22) 350-993.
Az eljárás tárgya, illetõleg mennyisége:
Bicske város közigazgatási területén helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási tevékenység végzése kizárólagos joggal, valamint a személyszállítási tevékenységgel összefüggõ elõkészítési, irányítási és ellenõrzési feladatok
végrehajtása.
A szerzõdés meghatározása: közszolgáltatási szerzõdés.
A szerzõdés idõtartama: a közszolgáltatási szerzõdés idõtartama 2008. június 30-ától 2013. augusztus 31-éig tart.
A teljesítés helye: Bicske város közigazgatási területe.
Az ajánlattételi határidõ:
2008. június 16. 10 óra.
Az ajánlat benyújtásának címe: Bicske Város Polgármesteri Hivatala 2060 Bicske, Kossuth tér 14., polgármesteri titkárság, I. em. 102.
Az ajánlatok felbontásának
– helye: Bicske Város Polgármesteri Hivatala 2060 Bicske, Kossuth tér 14., I. em. 101. tárgyaló,
– ideje: a 6. pont szerinti ajánlattételi határidõ.
Az eredményhirdetés legkésõbbi idõpontja: 2008. június 25. 17 óra.
A szerzõdéskötés legkésõbbi idõpontja: 2008. június 27. 10 óra.
A szolgáltatás megkezdésének határnapja: 2008. június 30.
Az ajánlattétellel kapcsolatos kiegészítõ tájékoztatás az alábbi címen kérhetõ: az 1. pont szerinti címen.
Az ajánlatok bírálati szempontjainak meghatározása:
A nyertes ajánlat az összességében legelõnyösebb ajánlat bírálati szempontja alapján kerül kiválasztásra.
A pályázati dokumentáció tartalmazza részletesen:
– az összességében legelõnyösebb ajánlat megítélésére szolgáló részszempontokat,
– részszempontokként az azok súlyát meghatározó – a részszempont tényleges jelentõségével arányban álló – szorzószámokat (a továbbiakban: súlyszám),
– az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsõ határát,
amely minden részszempont esetében azonos,
– azt a módszert (módszereket), amellyel a ponthatárok közötti pontszám kiszámításra kerül.
Elõnyben részesülnek azok a pályázók, akik a szerzõdés ideje alatt mûködési támogatásra nem tartanak igényt.

2312

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2008/17. szám

A pályázati kiírás rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei:
2008. június 16. 10 óra. A pályázati dokumentációt az ajánlatkérõ térítésmentesen bocsátja a pályázó rendelkezésére.
A pályázati dokumentáció átvehetõ: munkanapokon 8–15 óráig, az ajánlattételi határidõ napján 8–10 óráig a polgármesteri hivatal III. emeletén (Pénzügy), a 33-as irodában.
A pályázati dokumentáció átvétele a pályázaton való részvétel feltétele.

Isaszeg Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. tv. alapján
Isaszeg nagyközség közigazgatási területén végzendõ közúti személyszállítás
közszolgáltatási szerzõdés keretében történõ ellátás tárgyában
A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó feleljen meg az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. tv. által meghatározott követelményeknek, továbbá vállalja, hogy a szolgáltatást
legalább a jelenleg érvényes menetrendnek és legalább a vonatkozó jogszabályoknak megfelelõ jármûpark (pl. mozgásukban korlátozott személyek utazásának biztosítása) és szolgáltatás színvonalán biztosítja.
A részletes pályázati kiírás 300 000 Ft letéti díj ellenében vehetõ át, amit a vesztes pályázók visszakapnak, a gyõztes
által befizetett összeg a kiírónál marad. A kiírás Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Titkárságán, a 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. szám alatt hétfõtõl csütörtökig 8–16 óra, pénteken 8–12 óra között vehetõ át.
Az ajánlattétel határideje:

2008. május 31. 10 óra.

Pályázatbontás aznap 11 órakor.
Az elbírálás módja: a pályázat kiírója elõminõsítéssel nem kíván élni, a pályázat nyertesének az összességében legelõnyösebb ajánlatot tevõ pályázót nyilvánítja. Az elbírálás szempontjai megtalálhatók a „Részletes pályázati felhívás”-ban.
Az eredményhirdetés legkésõbbi idõpontja: 2008. június 20.
A szerzõdéskötés legkésõbbi idõpontja: 2008. június 30.
A szolgáltatás megkezdésének határnapja: 2008. szeptember 1.
A szerzõdés idõtartama: 5 év.

ÁLLAMI VAGYON HASZNOSÍTÁSA
A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (1024 Budapest, Lövõház út 39. szám, a továbbiakban: kiíró) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet vonatkozó fejezetei alapján
nyilvános pályázat
keretében hasznosítja üzemanyagtöltõ állomás létesítésre és üzemeltetésére a Magyar Állam tulajdonában és a kiíró vagyonkezelésében lévõ Becsehely, 068/26., 068/27., 068/23., 068/24., 068/30., 068/12., 065/3., 068/29. és 067/3. hrsz.-ú
ingatlanokat.
A pályázat beadásához az ajánlatkérési dokumentációt meg kell vásárolni, melynek összege 50 000 Ft, „Becsehely”
jelige megjelölésével, a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01465488-00000000 számú számlájára kell
átutalni úgy, hogy az ajánlatkérési dokumentáció csak a befizetést követõen váltható ki.
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A pályázat elbírálása során az értékelési szempontok a következõk:
A kiírónak megajánlott díjak mértéke: 100%
Ezen belül:
Egyszeri használatbavételi díj: 70%
Fix éves díj: 20%
Forgalomarányos díj: 10%
Az értékelés során a legkedvezõbb ajánlati elem 10 pontot kap, a többi ajánlat ajánlati elemének pontszáma a vizsgált
ajánlati elemnek a legkedvezõbb ajánlati elemhez mért értékarányosításával számolható.
Használatba adás fontosabb feltételei:
A kiíró az ajánlatkérési dokumentációnak megfelelõen 25 éves idõtartamra vonatkozó földhasználati szerzõdést köt a
nyertes ajánlattevõvel, aki ez alapján egyszeri használatbavételi díjat, éves fix díjat, illetve forgalomarányos díjat köteles
fizetni.
Ajánlattevõ:
Ajánlattevõ lehet minden olyan gazdálkodó szervezet, amely legalább öt éve üzemeltet Magyarországon minimum
húsz üzemanyagtöltõ állomásból álló hálózatot, továbbá tagja a Magyar Ásványolaj Szövetségnek.
A pályázati ajánlatok beadásának módja:
A pályázati ajánlatokat a kiíró által rendelkezésre bocsátott ajánlatkérési dokumentáció alapján nyújtják be az ajánlattevõk a kiírónál, a 1024 Budapest, Lövõház út 39., 5. szám alatti helyiségben.
Az ajánlati biztosíték mértéke oldalanként 3 millió forint.
Részajánlat tehetõ oldalanként.
A pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, az ajánlatkérési dokumentációban elõírtaknak megfelelõen,
4 példányban (1 eredeti és 3 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján a kiírónál
a 1024 Budapest, Lövõház út 39., 5. szám alatti helyiségben kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidõn
belül a kiíróhoz megérkezzék.
Ajánlattételi határidõ:
2008. június 10. 10 óra.
Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség: az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 90. naptári nap. Amennyiben a
pályázó ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha a szerzõdés megkötése a nyertes pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot elveszti. A pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti akkor is, ha a már megkötött szerzõdés a pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból
hiúsul meg.
A pályázati ajánlatok elbírálása, vagy tárgyalásra kitûzése (az ajánlatmódosításra való felhívás) az ajánlattételi határidõ lejártát követõ 60 naptári napon belül történik, mely idõtartamot a kiíró egy alkalommal, legfeljebb további 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meghosszabbodik.
A kiíró az elbírálási határidõ – 2008. július 15. – lejártát követõ 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázati eljárás eredményérõl.
A kiíró fenntartja jogát, hogy
– a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kössön,
– a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
– pályázati felhívását az ajánlattételi határidõ elõtt visszavonja, melyrõl a pályázati felhívás közlésével megegyezõ
helyeken az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt hirdetményt tesz közzé,
– szükség esetén írásban kiegészítõ információkat, illetve hiánypótlást kérjen azzal, hogy az ajánlattevõ írásbeli válasza semmilyen formában nem eredményezheti a pályázat lényeges tartalmi elemeinek megváltoztatását.
A pályázatot követõ tárgyalás során a pályázók ajánlataikat módosíthatják, azzal, hogy a korábban megajánlott díjak
nem csökkenthetõk, és a módosított ajánlatnak is meg kell felelnie a pályázati felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek.
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Érvényes a pályázati ajánlat, ha:
– azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõben nyújtották be,
– a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
– a pályázó a pályázatot szabályszerûen aláírta (gazdasági társaság esetén cégszerû aláírás),
– az ajánlatkérési dokumentációban elõírtakat teljesíti.
Ugyanazon dokumentumra vonatkozóan egyszeri hiánypótlásra van lehetõség, a pótolt dokumentumra vonatkozóan
nincs lehetõség ismételt hiánypótlásra.
Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypótlást követõen sem felel meg.
Ha az ajánlattevõ, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti, a kiíró az ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a kiírónál kérhetõ: dr. Bardóczky Viktor, telefon: 336-8159.

AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI
Összefoglaló
Budapest Fõváros XIII. Kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének
2007. évi átfogó ellenõrzésérõl (0759)
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 költségvetési egyensúly tervezési szinten nem volt biztosított, a költségvetés végrehajtása során ugyanakkor költségvetési hiány nem alakult ki, a költségvetési bevételek mindhárom évben
fedezetet nyújtottak a költségvetési kiadásokra. Az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyi helyzete a 2004–2006. évek között stabil volt, az éves költségvetések végrehajtása során a bevételek és kiadások éven belüli eltérõ ütemezése miatt
szükségessé váló finanszírozást saját forrásaival biztosította. A mûködési célú kiadások teljesítésének folyamatos nyomon követésével, a polgármesteri hivatal, illetve az intézmények irányában érvényesülõ kiadáscsökkentõ intézkedések
tervezettnek megfelelõ végrehajtásával biztosították a teljesített mûködési célú költségvetési bevételek többletét, melyet
a felhalmozási célú kiadások, elsõsorban a kerületi beruházások finanszírozására fordítottak.
Az Önkormányzat 2007. I. negyedévéig összességében nem készült fel eredményesen az európai uniós források
igénybevételére, felhasználására a belsõ szabályozottság és szervezettség tekintetében, mivel az önkormányzati szintû
feladatok közül csak a pályázatfigyelést szabályozták. A pályázatkészítés és a támogatott fejlesztések lebonyolítási feladatainak rendjét, az ellenõrzés, valamint a pályázatok nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat önkormányzati szinten
2007 márciusában szabályozták. Az e-közigazgatási feladatokat ellátó informatikai rendszert kialakították és mûködtették. A gazdálkodási és a közérdekû adatokra vonatkozó közzétételi kötelezettségének az Önkormányzat eleget tett.
A polgármesteri hivatalban a költségvetés-tervezési és a zárszámadás-készítési folyamatok, valamint a gazdálkodási,
a pénzügyi-számviteli és a folyamatba épített ellenõrzési feladatok szabályozottsága összességében alacsony kockázatot
jelentett a feladatok megfelelõ és szabályszerû végrehajtásában, azonban ezek mûködésének megbízhatósága gyenge
volt, mivel a szakmai teljesítésigazolás a gazdálkodás folyamatában – a szabályozás hiánya miatt – nem megfelelõen
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mûködött. A polgármesteri hivatalban az informatikai rendszer szabályozottsága alacsony kockázatot jelentett az informatikai feladatok biztonságos végrehajtásában, a kialakított kontrollok mûködésének megbízhatósága kiváló volt.
A belsõ ellenõrzés szervezeti kereteinek kialakítása és szabályozása összességében alacsony kockázatot jelentett a
belsõ ellenõrzés végrehajtásában, a belsõ ellenõrzés mûködésének megbízhatósága kiváló volt. A jegyzõ a jogszabályi
elõírásoknak megfelelõen beszámolt a folyamatba épített elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés, és a belsõ ellenõrzés
mûködésérõl. A polgármester a Képviselõ-testület elé terjesztette 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. A javaslatok 98%-a teljesen, 2%-a részben hasznosult, melyek 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.

Összefoglaló
a Pénzügyminisztérium fejezet mûködésének ellenõrzésérõl (0801)
Az Állami Számvevõszéknek (ÁSZ) a Pénzügyminisztérium (PM) fejezetre vonatkozó ellenõrzése a 2003. évi korábbi átfogó ellenõrzése utáni idõszakot fogta át. Ennek keretében kiemelt figyelmet fordítottunk a PM feladatai közül az államháztartási reformmal, az államháztartás informatikai rendszereivel, fejlesztésével, az államháztartás belsõ pénzügyi
ellenõrzésével kapcsolatos tevékenységekre, továbbá áttekintettük az intézményekre vonatkozó fejezeti irányítási és felügyeleti funkciókat.
Az állam és a nagy elosztórendszerek 2006-ban meghirdetett reformjának megalapozásához a PM nem elemezte azokat az okokat, körülményeket, amelyek a költségvetési egyensúly megbomlásához vezettek, illetve a folyamat szempontjából kockázatot jelentenek. A minisztérium elkészítette a költségvetési szervezetek jogállására, a közpénzügyekre,
illetve a vagyongazdálkodásra vonatkozó törvénytervezeteket. Bevezetésük alapjaiban megváltoztatná az államháztartás mûködését.
A költségvetési felelõsségrõl és a Törvényhozási Költségvetési Hivatalról szóló törvény tervezete célkitûzésében
egyezik az ÁSZ közpénzügyi szabályozási téziseivel. Az ún. szabályalapú költségvetési politika érvényesítésének követelménye azonban a költségvetési gazdálkodás megújításához nem elegendõ. A reformfolyamat teljessé tételéhez szükséges például a forrásszabályozás átalakítása, a differenciálatlan feladat- és hatáskör-telepítésbõl fakadó hatékonysági
problémák megszüntetése, az állami feladatok konkrét tartalmának meghatározása, a költségvetés elszámolási szabályainak kidolgozása, amelyek külön jogszabályok megalkotását igénylik.
A PM a vonatkozó kormányhatározatban elõírt, az állami vagyonnal kapcsolatos szabályozás-elõkészítési feladatot
végrehajtotta. A 2007-ben elfogadott törvény szerint az egységes vagyonkezelõi feladatok ellátására egy új részvénytársaságot kellett létrehozni. Ezen szervezetre vár az állami vagyongazdálkodásban tapasztalható hiányosságok megszüntetése.
Az államháztartás információs rendszerén belül a Kincstár szerepe kiemelt. Az elavult, sem technológiai, sem adattartalom, sem mûködési jellemzõk szempontjából nem egységes informatikai rendszerek helyett 2007-ben homogénebb,
korszerûbb rendszer kialakítása, a fejlesztési feladatok központosítása kezdõdött meg. Az államháztartás információs
rendszerét hosszú távra meghatározó Költségvetési Gazdálkodási Rendszer (KGR) uniós forrásból tervezett 12 Mrd
Ft-os költségvetését, az egyes részfeladatokra elõirányzott költségek arányát részletes számításokkal és adatokkal nem
támasztották alá, nem indokolták a projekt leszûkítését a központi költségvetésre, illetve nem elemezték az államháztartás kimaradó alrendszerei késõbbi csatlakozási lehetõségét.
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A Magyar Köztársaság költségvetésével kapcsolatban ellátott hagyományos tervezési, zárszámadási feladatok területén az ellenõrzött idõszakban sem értek el jelentõs elõrehaladást az átláthatóság érdekében, tovább nehezítve a közpénzek felhasználásának nyomon követhetõségét, a hasznosulás megítélését.
Az államháztartás belsõ pénzügyi ellenõrzésének fejlesztésével kapcsolatos feladatait a PM érdemben nem oldotta
meg. A Kormány számára készített éves jelentéseiben rámutatott ugyan a humánerõforrás mennyiségi és minõségi problémáira, de nem tett lépéseket azok megoldása érdekében. Elmaradt a belsõ pénzügyi ellenõrzési rendszer rendszerszemléletû újragondolása, a nemzetközi tapasztalatok adaptálása, a pénzügyi belsõ kontrollrendszerek és a belsõ ellenõrzés
viszonyának tisztázása, szabályozása, az ÁSZ módszertanával végzett megbízhatósági ellenõrzések integrálása a belsõ
ellenõrzési, illetve a kontrollrendszerbe. A PM belsõ ellenõrzési szervezete nem teljeskörûen, illetve nem az éves zárszámadás számvevõszéki ellenõrzésének határidejére figyelemmel végezte el a fejezeti jogosítvánnyal fel nem hatalmazott intézmények beszámolóinak az ÁSZ-módszertan szerinti megbízhatósági ellenõrzését.
Nem bizonyult sikeresnek az informatikai terület irányítási funkcióinak 2006-tól a PM Informatikai Szolgáltató Központhoz (PMISZK) telepítése, a fejezet érintett intézményei között nem rendezték egyértelmûen a feladat- és erõforrásmegosztást. A PMISZK létrehozásához megjelölt stratégiai célok eléréséhez szükséges feltételeket nem biztosította a
PM, pl. a jogszabályi környezet módosítását, a feladat-, felelõsségi és hatáskörök pontos meghatározását, a tervezett létszám-átcsoportosítást.
A VP és az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (APEH) közötti, a vám- és adóbevételek hatékony beszedését támogató együttmûködést hátráltatja, hogy az adatcsere az állományok szerkezetét, formátumát, az adatátviteli technológiát
tekintve nem került egységesítésre.
Az APEH-nél és a Kincstárnál végrehajtott regionális átszervezések alapvetõ célkitûzései a PM elõzetes hatékonysági, megvalósítási, mûködtetési útmutatásának hiányában is megvalósultak. Az átszervezéssel egy idõben integrálták az
APEH-be a Szerencsejáték Felügyeletet, illetve az illetékhivatalokat. Az illetékhivatalok integrálásánál nehézségek jelentkeztek az informatikai rendszerek átvételénél és mûködésénél, továbbá az illeték megállapításának, nyilvántartásának az adóhatóság adóügyi rendszeréhez illesztésénél. Az integrációval az ellenõrzési és vagyongyarapodási feladatokhoz az adó- és illetékfizetés adatai összehasonlíthatókká váltak, az egységesített mûködéssel és a jogalkalmazással növekszik a mûködési és behajtási hatékonyság.
A korábbi ÁSZ-ellenõrzések javaslatait az intézmények vezetõi hasznosították, intézkedtek azok realizálása érdekében. Nem – vagy csak részben – valósultak meg azonban a Kormánynak, illetve a pénzügyminiszternek tett javaslatok (a
költségvetési tervezés szakmai megalapozottságának erõsítése, az államháztartás belsõ pénzügyi ellenõrzésének fejlesztése, az elõirányzat-maradványok határidõre történõ felülvizsgálata).
Jelen ellenõrzésünk megállapításai alapján javaslatot teszünk a pénzügyminiszternek az államháztartással összefüggõ
jogszabályok elõkészítésénél a szükséges hatástanulmányok elkészítésére, valamint az elõirányzat-maradványok keletkezése okainak rendszerszerû feltárására. A KGR-projekttel kapcsolatban javasoljuk a lényeges kockázati tényezõk értékelését, a projekt költségvetésének részletesebb számításokkal való alátámasztását. Szükségesnek tartjuk a fejezeti informatikai irányítási és felügyeleti funkciók PM-ben történõ hatékonyabb ellátása feltételeinek biztosítását, továbbá a
vám-, illetve adóhatóság közötti adatcsere rendszereinek korszerûsítését.
Az ellenõrzések hatékonyabbá tétele érdekében javasoljuk, hogy a pénzügyminiszter vizsgálja felül az államháztartás
pénzügyi belsõ ellenõrzési rendszerének szabályozását a nemzetközi tapasztalatok adaptálása, a pénzügyi belsõ kontrollrendszerekkel való viszony, valamint az ÁSZ módszertanával végzett megbízhatósági ellenõrzések integrálása érdekében, továbbá tegye teljeskörûvé a fejezet felügyelete alá tartozó intézményeknél a megbízhatósági ellenõrzéseket.
Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.
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A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közelménye

Közlemények
A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
24/2008. (III. 17.) MVH
közleménye
a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeirõl szóló
21/2008. (II. 26.) FVM rendelet szerinti támogatások igényléséhez rendszeresített formanyomtatványokról
I. A támogatás jogszabályi alapja
A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 21/2008. (II. 26.) FVM rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján – figyelemmel a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény rendelkezéseire – a tenyészállat-állomány genetikai minõségének fenntartására és javítására, a tenyésztésszervezési feladatok ellátásának elõsegítésére egyes támogatott célterületeken keresztül állami támogatás igényelhetõ.
II. A támogatási kérelmek benyújtása
A támogatás igénybevételéhez a rendelet 5. § (2) bekezdésében hivatkozott, az e közlemény 1. számú melléklete
(N0090) szerinti „Támogatási kérelmet”, valamint a 2–8. számú mellékletei (N0091, N0092, N0093, N0094, N0095,
N0096, N0097) szerinti „Betétlapo(ka)t” a rendelet hatálybalépésétõl a 2008. december 31-ig terjedõ idõszakban nyújtott szolgáltatás után 2009. március 10-ig a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz postai úton, az alábbi címre
kell benyújtani:
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága
1385 Budapest 62., Pf. 867
III. A közlemény hatálya
Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba. Jelen közlemény hatálybalépésével egyidejûleg a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 98/2007. (IX. 19.) FVM rendelet szerinti támogatások igényléséhez rendszeresített formanyomtatványokról szóló 81/2007. (X. 19.) MVH közlemény hatályát veszti.
IV. Kapcsolódó jogszabályok:
– a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a mezõgazdasági termékek elõállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történõ alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet;
– az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény;
– a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény;
– a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény;
– a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 21/2008. (II. 26.) FVM
rendelet.
További információ az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhetõ.
Budapest, 2008. március 17.
Margittai Miklós s. k.,
elnök
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A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium utasítása

Miniszteri utasítás
A gazdasági és közlekedési miniszter
18/2008. (IV. 3.) GKM
utasítása
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium beszerzéseinek szabályozásáról*
A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. §-ának (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: GKM) közbeszerzési eljárásai elõkészítésének, lefolytatásának, belsõ ellenõrzésének felelõsségi rendje, a GKM nevében eljáró, illetõleg az eljárásba bevont személyek, illetõleg szervezetek felelõsségi köre és a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendje, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal – ennek körében különös tekintettel az eljárás során hozott döntésekért felelõs személyek, testületek kijelölésére – az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

Az utasítás hatálya
1. § (1) Az utasítás hatálya a GKM Igazgatás, a GKM fejezeti kezelésû elõirányzatai felhasználásával megvalósuló,
valamint a GKM által kiírt és európai uniós forrás felhasználásával megvalósuló árubeszerzésekre, építési beruházásokra, építési koncesszióra, szolgáltatási koncesszióra és szolgáltatások megrendelésére terjed ki.
(2) Nem terjed ki az utasítás hatálya azokra a beszerzésekre, amelyeknél – társfinanszírozására (pl. PHARE, EIB,
EBRD) tekintettel – a finanszírozásban részt vevõ nemzetközi szervezetek által elõírt feltételek szerinti eljárást kell alkalmazni, továbbá amelyeket beszerzõként a GKM felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, vagy külön szerzõdés
alapján gazdasági társaságok vagy közhasznú társaságok folytatnak le.

Értelmezõ rendelkezések
2. § Ezen utasítás alkalmazásában:
a) árubeszerzés: olyan visszterhes szerzõdés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehetõ ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, illetõleg hasznosítására vonatkozó jognak – vételi joggal vagy anélkül történõ – megszerzése
az ajánlatkérõ részérõl. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is. A nemzeti értékhatárokat
elérõ értékû beszerzés esetén árubeszerzésnek minõsül az ingatlan tulajdonjogának vagy használatára, illetõleg hasznosítására vonatkozó jognak – vételi joggal vagy anélkül történõ – megszerzése;
b) dinamikus beszerzési rendszer: olyan, gyakori közbeszerzések lebonyolítására szolgáló, teljes mértékben elektronikus folyamat, amelynek jellemzõi megfelelnek az ajánlatkérõ által meghatározott követelményeknek, és amelynek
mûködése határozott idejû, érvényességi ideje alatt bármely olyan ajánlattevõ kérheti a rendszerbe való felvételét, aki, illetve amely megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és benyújtotta a dokumentációnak megfelelõ elõzetes ajánlatát;

* Az utasítást az érintettek közvetlenül megkapták.
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c) elektronikus árlejtés: a közbeszerzési eljárás részét képezõ olyan ismétlõdõ folyamat, amely az ajánlatoknak a Kbt.
81. § (4) bekezdése szerinti értékelését követõen új, az ellenszolgáltatás mértékére, illetõleg az ajánlatnak a bírálati részszempontok szerinti egyes tartalmi elemeire vonatkozó kedvezõbb ajánlat megtételét, és az ajánlatok rangsorolását
elektronikus eszköz segítségével, automatizáltan teszi lehetõvé;
d) egyszerû közbeszerzési eljárás: a nemzeti értékhatárt el nem érõ értékû beszerzési eljárás;
e) építési beruházás: olyan visszterhes szerzõdés, amelynek tárgya a Kbt. 1. sz. mellékletében felsorolt tevékenységek
egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése, vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt, továbbá építmény kivitelezése, vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt, valamint az
ajánlatkérõ által meghatározott követelményeknek megfelelõ építmény bármilyen eszközzel, illetõleg módon történõ kivitelezése;
f) építési koncesszió: olyan építési beruházás, amely alapján az ajánlatkérõ ellenszolgáltatása az építmény hasznosítási
jogának meghatározott idõre történõ átengedése, vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt;
g) meghívásos eljárás: olyan közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérõ által – a Kbt.-ben elõírtak szerint – kiválasztottak tehetnek ajánlatot;
h) nyílt eljárás: olyan közbeszerzési eljárás, amelyben valamennyi érdekelt ajánlatot tehet;
i) keretmegállapodás: meghatározott egy vagy több ajánlatkérõ és egy vagy több ajánlattevõ között létrejött olyan
megállapodás, amelynek célja, hogy rögzítse egy adott idõszakban közbeszerzésekre irányuló, egymással meghatározott
módon kötendõ szerzõdések lényeges feltételeit, különösen az ellenszolgáltatás mértékét, és ha lehetséges, az elõirányzott mennyiséget;
j) közbeszerzés: árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás megrendelése, illetõleg a nemzeti értékhatárokat elérõ értékû beszerzések esetében szolgáltatási koncesszió, amelynek értéke meghaladja a mindenkori éves
költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt. A 2008. évben irányadó közbeszerzési értékhatárokat az 1. sz. melléklet tartalmazza;
k) központosított közbeszerzés: a Kbt. 17. §-a alapján a központi költségvetési szervek központosított közbeszerzéseinek részletes szabályairól szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) felsorolt, a Kormány határozataiban meghatározott állami normatívának megfelelõ kiemelt termékek megrendelése, az R. szerint lefolytatandó beszerzési eljárás keretében;
l) szolgáltatás: árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minõsülõ olyan visszterhes szerzõdés, amelynek tárgya
különösen valamely tevékenység megrendelése. Szolgáltatás megrendelésének minõsül az a szerzõdés is, amelynek tárgya szolgáltatás és árubeszerzés, ha a szolgáltatás értéke meghaladja az árubeszerzés értékét;
m) szolgáltatási koncesszió: olyan szolgáltatásmegrendelés, amely alapján az ajánlatkérõ ellenszolgáltatása a szolgáltatás nyújtásával összefüggõ hasznosítási jog meghatározott idõre történõ átengedése, vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt;
n) tárgyalásos eljárás: olyan közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérõ az általa – a Kbt.-ben elõírtak szerint – kiválasztott egy vagy több ajánlattevõvel tárgyal a szerzõdés feltételeirõl;
o) versenypárbeszéd: olyan közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérõ az általa – a Kbt.-ben elõírtak szerint – kiválasztott részvételre jelentkezõkkel párbeszédet folytat a közbeszerzés tárgyának, illetõleg a szerzõdés típusának és feltételeinek – az ajánlatkérõ által meghatározott követelményrendszer keretei közötti – pontos meghatározása érdekében,
majd ajánlatot kér.

A GKM Közbeszerzési Bizottsága
3. § A Kbt.-ben megfogalmazott célok érvényesülése, a tárca költségvetési forrásainak hatékony, átlátható és ellenõrizhetõ felhasználása, a közbeszerzési eljárások során a verseny tisztaságának biztosítása, a tárcán belüli koordináció és
egységes eljárás érdekében a GKM-ben Közbeszerzési Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) mûködik.
4. § A Bizottság hatásköre a GKM Kbt. hatálya alá tartozó beszerzéseinek megvalósítására irányuló eljárásban, a jelen
utasításban foglalt döntések meghozatalára, a Kbt. 29. §-a, 246. §-a, illetõleg 296. §-a szerinti beszerzések, illetõleg szerzõdéstervezetek véleményezésére, továbbá a mindenkori közbeszerzési kötelezettség legalsó értékhatára alatti beszerzésekre vonatkozó szerzõdéstervezetek véleményezésére, valamint az R. hatálya alá tartozó beszerzések ellenõrzésére és
felügyeletére (a továbbiakban együtt: közbeszerzés) terjed ki.
5. § A Bizottság a gazdasági, informatikai és humánpolitikai szakállamtitkárnak alárendelten mûködik.
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6. § (1) A Bizottság állandó és ideiglenes tagokból áll.
(2) A Bizottság állandó tagjai:
a) a Közbeszerzési fõosztály vezetõje;
b) a Költségvetési fõosztály;
c) a Jogi fõosztály, és
d) a Miniszteri Kabinet képviselõje.
Az egyes tagok kijelölése az adott szervezeti egység vezetõjének hatáskörébe tartozik.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott szervezeti egységek vezetõi – az állandó tag akadályoztatása esetére – egy vagy
több állandó póttagot (továbbiakban: póttag) jelölnek.
(4) Az egyes beszerzések lebonyolítása során a Bizottság egy vagy két ideiglenes taggal egészül ki. Ideiglenes tag a
beszerzést kezdeményezõ szervezeti egység vezetõje, illetve annak képviselõje, fejezeti kezelésû célelõirányzatból finanszírozott beszerzés esetén az elõirányzatot kezelõ szervezeti egység (fõosztály) képviselõje, ideiglenes tag lehet továbbá más érdekelt szervezeti egység képviselõje, vagy külsõ szakértõ is. Az ideiglenes tagokat – a delegáló szervezeti
egység vezetõjének javaslatára – a Bizottság elnöke kéri fel, illetve jelöli ki. Az ideiglenes tagok az adott eljárásban szavazati joggal rendelkeznek. Informatikai tárgyú beszerzés esetén az Informatikai fõosztály képviselõjének ideiglenes
tagként történõ kijelölése kötelezõ.
(5) A Bizottság elnöke (a továbbiakban: elnök) a Közbeszerzési fõosztály vezetõje. A Bizottság nevében az elnök ír
alá. Az elnököt akadályoztatása esetén a Közbeszerzési fõosztály állandó póttagja helyettesíti.
(6) A Bizottság a közbeszerzési feladatok ellátásához további külsõ szakértõket, szakértõ cégeket is igénybe vehet, ha
ezt a közbeszerzés értéke, a feladatok speciális jellege indokolja. Az ilyen célú megbízási szerzõdések megkötését,
illetve a szakértõ(k) kiválasztására irányuló pályázati eljárást a gazdasági, informatikai és humánpolitikai szakállamtitkár engedélyezi. A szakértõ az adott eljárásban tanácskozási joggal rendelkezik. A közösségi értékhatárt elérõ vagy meghaladó értékû közbeszerzés, továbbá versenypárbeszéd alkalmazása esetén a nemzeti értékhatárt elérõ vagy meghaladó
értékû közbeszerzés esetében a közbeszerzési eljárásba hivatalos közbeszerzési tanácsadót kell bevonni. A hivatalos
közbeszerzési tanácsadói tevékenységet a GKM állományában álló köztisztviselõ is elláthatja.
Hivatalos közbeszerzési tanácsadók a vonatkozó kormányrendelet alapján meghatározott személyek lehetnek. A Közbeszerzések Tanácsa a hivatalos közbeszerzési tanácsadókról listát vezet.
A kiválasztást követõen a külsõ szakértõket és a közbeszerzési tanácsadókat az érintett szakmai fõosztály alkalmazza.
A Közbeszerzési fõosztály felelõs azért, hogy a szakértõ az összeférhetetlenségi nyilatkozatot megtegye.
(7) A Bizottság titkársági feladatait a Közbeszerzési fõosztály látja el.
(8) Az elnököt és a Bizottság állandó tagjait, valamint póttagjait a gazdasági, informatikai és humánpolitikai szakállamtitkár bízza meg.
(9) Az elnök, az állandó tagok és a póttagok megbízatása két évre szól. A Bizottság tagjai megbízatásukat személyesen kötelesek ellátni. Az állandó tagok akadályoztatása esetén azokat kivételesen a póttagok helyettesíthetik. A helyettesítés vonatkozhat teljes beszerzési eljárás lefolytatására, vagy egyes eljárási cselekményekben való részvételre is.
(10) Az elnök és a Bizottság állandó, illetve póttagjainak megbízatása megszûnik:
a) a megbízatás idõtartamának lejártával;
b) a megbízás visszavonásával;
c) lemondással;
d) a Bizottság elnökére vagy tagjaira vonatkozó kizáró körülmények bekövetkezése esetén;
e) a GKM-mel fennálló köztisztviselõi jogviszony megszûnése esetén.
A tag megbízatásának megszûnése esetén az újabb tag kijelölésének menete megegyezik az eredeti tag kijelölésével.
Az új tag kijelöléséig a póttag látja el a tagot terhelõ kötelezettségeket és gyakorolja a tagot megilletõ jogokat. Abban az
esetben, ha póttag jelölésére nem került sor, akkor a legrövidebb idõn belül szükséges megválasztani az új tagot.
(11) A Bizottság elnökévé, tagjává vagy póttagjává csak olyan köztisztviselõ nevezhetõ ki, aki a kinevezését megelõzõen jogszabályban meghatározott módon vagyonnyilatkozatot tett. Az elnök, a tagok, a póttagok és az ideiglenes tagok
az adott eljárás vonatkozásában kötelesek összeférhetetlenségi nyilatkozatot tenni.
(12) Az elnök, a Bizottság tagjai és az eljárásba bevont közremûködõk vagy szakértõk tevékenységük során nem vehetnek részt azoknak az ügyeknek az intézésében, amelyeknél részükrõl a Kbt. 10. §-a szerinti összeférhetetlenség áll
fenn. Az összeférhetetlenségrõl a tag, a közremûködõ vagy a szakértõ köteles az elnököt haladéktalanul tájékoztatni. Az
elnök nem veheti igénybe azon tag, eljárásba bevont közremûködõ vagy szakértõ közremûködését, akivel szemben az
adott eljárás folyamán összeférhetetlenségi ok merült fel.
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Az ülés megkezdése elõtt szükséges gondoskodni az összeférhetetlenségi nyilatkozat aláírattatásáról, és az ülés mindaddig nem kezdhetõ meg, amíg azok nem állnak rendelkezésre a Közbeszerzési fõosztály részére.
Állandó tag összeférhetetlensége esetén helyébe a póttag lép, az ideiglenes tag és a szakértõ személye vonatkozásában
felmerülõ összeférhetetlenség esetén a szakmai fõosztály gondoskodik a helyettesítésrõl.
(13) Az elnök a saját személyét érintõ összeférhetetlenségi okról köteles a gazdasági, informatikai és humánpolitikai
szakállamtitkárt tájékoztatni, aki az adott eljárásban az elnöki jogokkal a Bizottság valamelyik tagját bízza meg.
(14) A Bizottság az ügyrendjét jelen utasítás keretei között maga határozza meg.
7. § (1) A Bizottság üléseirõl jegyzõkönyv készül, amelyet az elnök ír alá, és az elnök által kijelölt tag hitelesít. A jegyzõkönyvet a Bizottság tagjainak, illetve annak hiteles kivonatát az érintetteknek meg kell küldeni.
(2) Az ülésekrõl készült jegyzõkönyvet tájékoztatásul meg kell küldeni a gazdasági, informatikai és humánpolitikai
szakállamtitkárnak.
(3) A Bizottság valamennyi állandó tag vagy azt helyettesítõ póttag, a 6. § (4) bekezdésében és a 10. § (6) bekezdésében meghatározott esetekben legalább további egy ideiglenes tag jelenlétében határozatképes.
(4) A Bizottság a döntéseit szótöbbséggel hozza.
(5) A döntésre vonatkozó szavazatokat a jegyzõkönyvben – egyhangú döntés kivételével – név szerint kell feltüntetni.
A tagok a nemleges szavazatukat kötelesek indokolni és kérésükre a különvéleményüket a jegyzõkönyvben fel kell
tüntetni.
8. § (1) A Közbeszerzési fõosztály a Kbt. 5. §-ának (1) bekezdésében foglalt kötelezettség szerint a költségvetési év
elején, lehetõség szerint április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekrõl, amelyet a GKM szervezeti egységeitõl bekért, következõ adatok alapján állít össze:
– a beszerzés tárgyának megnevezése;
– a közbeszerzési eljárás fajtája;
– a beszerzés értéke;
– a beszerzés indításának idõpontja;
– a beszerzésért felelõs személy megnevezése.
(2) A tervezés menete és nyomon követése:
– a Közbeszerzési fõosztály a szükséges adatigényt rögzítõ üres tervlapot megküldi a szakmai fõosztályok részére,
– az egyes szakmai fõosztályok a tervlapot kitöltik, majd azt megküldik az illetékes blokkvezetõ részére jóváhagyásra,
– a jóváhagyást követõen a tervlapokat a szakmai fõosztály megküldi a Közbeszerzési fõosztály részére,
– a Közbeszerzési fõosztály összerendezi és egységesíti a tervlapokat,
– a Közbeszerzési fõosztály minden év április 15-éig véglegesíti a közbeszerzési tervet,
– a Közbeszerzési fõosztály havonta a szakmai fõosztályoktól kapott információk (feljegyzés formájában) alapján jelentést készít a gazdasági, informatikai és humánpolitikai szakállamtitkár részére a közbeszerzési terv aktuális helyzetérõl a teljesülésére vonatkozóan, amelyben rögzítésre kerülnek a megvalósult és megvalósulatlan közbeszerzések is.
Új, a közbeszerzési tervben nem szereplõ közbeszerzési igény esetén a szakmai fõosztálynak feljegyzés formájában meg kell indokolnia az eljárás lefolytatásának szükségességét, és azt meg kell küldenie a Közbeszerzési fõosztály
részére.
9. § (1) A Bizottság a 4. §-ban meghatározott feladatkörében – a kötelezettségvállalásra jogosult vezetõ kezdeményezésére – dönt a beszerzési eljárás megindításáról, az eljárás fajtájának kiválasztásáról, az ajánlati, illetve részvételi felhívás és a dokumentáció tartalmáról, az elbírálás szempontjairól, értékeli a beérkezett ajánlatokat.
(2) Az elnök gondoskodik a gazdasági forgalomban részt vevõ szervezetek és személyek tájékoztatását szolgáló, adott
évre tervezett közbeszerzésekrõl tárgyév április 15-éig elkészítendõ éves összesített közbeszerzési terv elkészítésérõl és
esetleges módosításáról, valamint az elõzetes összesített tájékoztató legkésõbb tárgyév április 15-éig történõ elkészítésérõl és hirdetmény útján történõ közzétételérõl. Gondoskodik továbbá a költségvetési év végén az éves közbeszerzésekrõl
a Közbeszerzések Tanácsának adandó összegezés összeállításáról, a tárgyévet követõ év május 31-éig intézkedik az éves
összegezésnek a Közbeszerzések Tanácsához történõ eljuttatásáról.
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(3) A Közbeszerzési fõosztály nyilvántartja, kezeli és irattározza a közbeszerzések dokumentumait, valamint gondoskodik a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzõdések tekintetében a szerzõdés megkötését követõen a szerzõdés
nyilvánosnak minõsülõ részének a GKM honlapján történõ haladéktalan közzétételérõl.
(4) A Bizottság jóváhagyása szükséges a Kbt. 29. §-ában, 243. §-ában, továbbá 296. §-ában meghatározott körben történõ beszerzésekhez, illetve szerzõdéskötésekhez.

Közbeszerzési eljárás lefolytatása
10. § (1) A közbeszerzési eljárás kezdeményezésére a GKM Igazgatás jóváhagyott éves költségvetésében tételes elõirányzattal vagy az elõirányzat felosztása következtében jóváhagyott összeggel rendelkezõ, illetve külön utasításban/szabályzatban a kezdeményezésre felhatalmazott szervezeti egység kötelezettségvállalásra jogosult vezetõje, a fejezeti kezelésû elõirányzatok szakmai kezelõi, európai uniós forrásból megvalósuló beszerzés esetén a forrás felett rendelkezési jogkörrel rendelkezõ, illetõleg tanulmány megrendelésére irányuló beszerzési eljárás esetén a finanszírozási
forrás ellenjegyzésére kijelölt személy jóváhagyásával a témagazda szervezeti egység vezetõje jogosult (a továbbiakban: beszerzõ szervezeti egység) azzal, hogy az eljárás megindítására vonatkozó kezdeményezéshez (feljegyzéshez) a
beszerzési tárgyra vonatkozó részletes feladatspecifikációt (mûszaki leírást), a mûszaki-szakmai alkalmassági feltételekre vonatkozó javaslatot, a kötelezettségvállalási adatlapot, a beszerzés vonatkozásában szakmailag illetékes blokkvezetõ szakállamtitkár jóváhagyását, továbbá a gazdasági, informatikai és humánpolitikai szakállamtitkár elõzetes egyetértését tartalmazó dokumentumot is csatolni szükséges.
(2) Amennyiben a kötelezettségvállalásra – külön utasításban/szabályzatban foglaltak alapján – a miniszter, az illetékes szakállamtitkár vagy a kabinetfõnök jogosult, a beszerzést a kötelezettségvállalásra jogosult írásbeli engedélyével
lehet kezdeményezni.
(3) A beszerzõ szervezeti egység vezetõjének feladata:
a) az ideiglenes tag (közremûködõ, szakértõ) személyére és az eljárás típusára vonatkozó indokolt javaslat megfogalmazása;
b) az eljárás megindításának elõfeltételét képezõ nyilatkozatok, engedélyek beszerzése és az elnök részére történõ
megküldése;
c) az ajánlati (részvételi) felhívás összeállítás érdekében a beszerzés tárgya szerint megkívánt minimum mûszaki és
szakmai alkalmassági feltételrendszer összeállítása, valamint ajánlati dokumentáció tervezetének összeállítása érdekében a beszerzés tárgya részletes leírása (mûszaki specifikáció, részletes feladatmeghatározás) összeállítása;
d) az értékelési szempontrendszer kidolgozása;
e) a hirdetmények megjelentetéséhez szükséges anyagi fedezetrõl való gondoskodás;
f) a szerzõdés megkötésérõl, annak az ajánlatételi felhívásban foglalt napját követõ munkanapon történõ tájékoztatás
nyújtása a Közbeszerzési fõosztály részére;
g) a megkötött szerzõdés teljesítésének figyelemmel kísérése;
h) ha annak jogszabályi feltételei fennállnak, a megkötött szerzõdés módosításának kezdeményezése;
i) az eljárás lefolytatását követõen a közbeszerzések dokumentumainak nyilvántartási és irattározási céllal a Bizottság
titkárságának (Közbeszerzési fõosztály) való megküldése.
(4) Az eljárást kezdeményezõ ajánlati felhívás (ajánlattételi, illetve részvételi felhívás) és az ajánlati (ajánlattételi, illetve részvételi) dokumentáció szakmai követelményrendszerének szakszerûségét illetõen a beszerzõ szervezeti egység
vezetõje tartozik felelõsséggel.
(5) A beszerzõ szervezeti egység vezetõjének a (3) bekezdésben meghatározott feladatait úgy kell végrehajtania, hogy
az egyes eljárási cselekmények, értesítések és tájékoztatások megtételéhez, valamint a hirdetmények közzétételéhez legalább egy munkanap álljon a Közbeszerzési fõosztály rendelkezésére, és az esetleges késedelem ne veszélyeztesse az eljárás szabályszerûségét.
(6) Több tanulmány megrendelésére vonatkozó közbeszerzési eljárás esetén a Bizottságba valamennyi témagazda
egy-egy ideiglenes tagot delegál. A témagazda fõosztály képviselõje kizárólag a fõosztály saját témájával kapcsolatban
rendelkezik szavazati joggal.
11. § (1) Az eljárás fajtájának (nyílt, meghívásos, tárgyalásos, versenytárgyalás) megválasztásánál törekedni kell a
széles körû részvétel lehetõségének biztosítására. Az eljárási forma kiválasztása az ajánlati/ajánlattételi felhívás elkészítésével egyidejûleg történik.
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(2) Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás alkalmazható
a) ha a nyílt, a meghívásos eljárás vagy a versenypárbeszéd eredménytelen volt – mivel kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, vagy egyik ajánlattevõ sem, illetõleg az összességében legelõnyösebb ajánlatot tevõ sem tett az ajánlatkérõ rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelõ ajánlatot –, feltéve, hogy a felhívásnak, a dokumentációnak és az ismertetõnek a feltételei idõközben lényegesen nem változtak meg;
b) kivételesen, ha az árubeszerzés, az építési beruházás, illetõleg a szolgáltatás természete vagy az ehhez kapcsolódó
kockázatok nem teszik lehetõvé az ellenszolgáltatás elõzetes átfogó (mindenre kiterjedõ) meghatározását;
c) építési beruházás esetében, ha az kizárólag kutatási, kísérleti vagy fejlesztési célból szükséges; ez az eset azonban
nem alkalmazható, ha megalapozza a piacképességet, illetõleg a kutatásfejlesztés költségeit fedezi;
d) szolgáltatás megrendelése esetében, ha a szolgáltatás természete miatt a szerzõdéses feltételek meghatározása nem
lehetséges olyan pontossággal, amely lehetõvé tenné a nyílt vagy a meghívásos eljárásban a legkedvezõbb ajánlat kiválasztását, így különösen a szellemi szolgáltatások és a Kbt. 3. melléklet 6. csoportjába tartozó pénzügyi szolgáltatások
(biztosítási szolgáltatások, banki és befektetési szolgáltatások) esetében.
(3) Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás indítható
a) a (2) bekezdés a) pontjában rögzített esetben, ha az ajánlatkérõ a tárgyalásra a nyílt, a meghívásos eljárás vagy a
versenypárbeszéd – Kbt. 88. § (1) bekezdésének a)–e) pontja alapján nem érintett – összes ajánlattevõjét meghívja;
b) a nyílt vagy a meghívásos eljárás a Kbt. 92. §-ának a) pontja, illetve a meghívásos vagy a hirdetmény közzétételével
induló tárgyalásos eljárás a Kbt. 115. §-ának a) pontja alapján eredménytelen volt, feltéve, hogy a felhívásnak és a dokumentációnak a feltételei idõközben lényegesen nem változtak meg, és minderrõl az ajánlatkérõ köteles az Európai Bizottság kérésére – a Közbeszerzések Tanácsán keresztül – tájékoztatást adni;
c) a szerzõdést mûszaki-technikai sajátosságok, mûvészeti szempontok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezet, személy képes teljesíteni;
d) az feltétlenül szükséges, mivel az ajánlatkérõ által elõre nem látható okból elõállt rendkívüli sürgõsség miatt a nyílt,
a meghívásos vagy a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásra elõírt határidõk nem lennének betarthatóak;
a rendkívüli sürgõsséget indokoló körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatkérõ mulasztásából;
e) építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése esetében, ha a korábban megkötött szerzõdésben nem szereplõ,
de elõre nem látható körülmények miatt kiegészítõ építési beruházás, illetõleg szolgáltatás megrendelése szükséges az
építési beruházás, illetõleg a szolgáltatás teljesítéséhez, feltéve, hogy a kiegészítõ építési beruházást, illetõleg szolgáltatást mûszaki vagy gazdasági okok miatt az ajánlatkérõt érintõ jelentõs nehézség nélkül nem lehet elválasztani a korábbi
szerzõdéstõl, vagy ha a kiegészítõ építési beruházás, illetõleg szolgáltatás elválasztható, de feltétlenül szükséges az építési beruházás, illetõleg a szolgáltatás teljesítéséhez; az ilyen kiegészítõ építési beruházásra, illetõleg szolgáltatásra irányuló – a korábbi nyertes ajánlattevõvel kötött – szerzõdés, illetõleg szerzõdések becsült összértéke azonban nem haladhatja meg az eredeti építési beruházás, illetõleg szolgáltatás értékének felét; vagy olyan új építési beruházásra, illetõleg
szolgáltatás megrendelésére kerül sor, amelyet a korábbi nyertes ajánlattevõvel köt meg ugyanazon ajánlatkérõ azonos
vagy hasonló építési beruházás, illetõleg szolgáltatás teljesítésére, feltéve, hogy az új építési beruházás, illetõleg szolgáltatás összhangban van azzal az alapprojekttel, amelyre a korábbi szerzõdést nyílt vagy meghívásos eljárásban megkötötték, és a korábbi eljárást megindító hirdetményben az ajánlatkérõ jelezte, hogy tárgyalásos eljárást alkalmazhat, valamint
a korábbi eljárásban az építési beruházás, illetõleg a szolgáltatás becsült értékének meghatározásakor figyelembe vette
az újabb építési beruházás, illetõleg szolgáltatás becsült értékét is (a közösségi értékhatár elérésének meghatározása
szempontjából); ilyen tárgyalásos eljárást azonban csak a korábbi elsõ szerzõdés megkötésétõl számított három éven belül lehet indítani;
f) árubeszerzés esetében, ha az érintett dolgot kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célból állítják
elõ; ez az eset azonban nem alkalmazható olyan mennyiség esetén, amely megalapozza a piacképességet, illetõleg a kutatás-fejlesztés költségeit fedezi;
g) a korábban beszerzett dolog részbeni kicserélése vagy bõvítése során a korábbi nyertes ajánlattevõnek másikkal
történõ helyettesítése azzal a következménnyel járna, hogy mûszaki-technikai szempontból eltérõ és nem illeszkedõ dolgokat kellene beszerezni, vagy az ilyen beszerzés aránytalan mûszaki-technikai nehézséget eredményezne a mûködtetésben és a fenntartásban; az ilyen – a korábbi nyertes ajánlattevõvel kötött – szerzõdés, illetõleg szerzõdések együttes
idõtartama azonban nem haladhatja meg a három évet;
h) az áru árutõzsdén jegyzett és beszerzett;
i) az árut kivételesen kedvezõ feltételekkel, felszámolási eljárás, végelszámolás vagy bírósági végrehajtás, illetõleg az
érintett szervezet személyes joga szerinti hasonló eljárás során történõ értékesítés keretében szerzi be;
j) szolgáltatás megrendelése esetében, ha arra tervpályázati eljárást követõen kerül sor, és a nyertessel vagy – a Bizottság ajánlása alapján – nyertesek (díjazottak) valamelyikével kell szerzõdést kötni; ez utóbbi esetben a tervpályázati eljárásban a Bizottság által ajánlott összes pályázót (ajánlattevõt) meg kell hívni a tárgyalásra.
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(4) Gyorsított eljárás a meghívásos vagy a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás esetén alkalmazható,
ha rendkívüli sürgõsség miatt az ilyen eljárásokra a Kbt.-ben elõírt határidõk nem lennének betarthatóak. A rendkívüli
sürgõsséget indokoló körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatkérõ mulasztásából.
(5) A keretmegállapodásos eljárás két részbõl áll, melynek elsõ részében az ajánlatkérõ nyílt vagy meghívásos eljárást
köteles alkalmazni keretmegállapodás megkötése céljából. Az ajánlatkérõ tárgyalásos eljárást is alkalmazhat keretmegállapodás megkötése céljából, amennyiben a tárgyalásos eljárás alkalmazásának a jelen szabályzat 11. § (2)–(3) bekezdésében rögzített feltételei fennállnak. A második részben a keretmegállapodásban meghatározott közbeszerzési tárgyra
kérhetõ(k) ajánlat(ok) és köthetõ szerzõdés az adott közbeszerzés(ek) megvalósítására.
(6) Versenypárbeszéd akkor alkalmazható, ha
a) a közbeszerzés tárgyára vonatkozó közbeszerzési mûszaki leírás meghatározása nem, vagy nem a nyílt, illetve meghívásos eljárásban szükséges részletességgel lehetséges, illetõleg
b) a szerzõdés típusának vagy jogi, illetve pénzügyi feltételeinek meghatározása nem, vagy nem a nyílt, illetve meghívásos eljárásban szükséges részletességgel lehetséges.
(7) A közösségi és a nemzeti eljárási rezsimben, a Kbt. 4. sz. melléklete szerinti szolgáltatások esetében egyszerûsített
eljárás alkalmazható. Ez az eljárás a Kbt. 3. sz. melléklete szerinti szolgáltatások vonatkozásában nem alkalmazható. Ha
azonban a közbeszerzés tárgya olyan szolgáltatás, amely mind a 3. sz. melléklet, mind a 4. sz. melléklet szerinti valamely
szolgáltatást magában foglal, az egyszerûsített eljárás alkalmazható, feltéve, hogy a 4. sz. melléklet szerinti szolgáltatás
értéke a közbeszerzés megkezdésekor meghaladja a 3. sz. melléklet szerinti szolgáltatás értékét.
(8) A szakmai fõosztály – az arra vonatkozóan esetlegesen szükséges dokumentumok elõterjesztése mellett – javaslatot tehet arra, hogy melyik eljárási fajta kerüljön alkalmazásra. Az alkalmazandó eljárási fajta kiválasztására végsõ soron
a Bizottság ülésén kerül sor.
12. § (1) A közbeszerzési eljárást a szerzõdés megkötésének várható idõpontját megelõzõen nyílt eljárásban legalább
70 nappal – ha az adott eljárás vonatkozásában elõzetes összesített tájékoztató közzétételére került sor, 50 nappal – tárgyalásos, gyorsított, egyszerûsített és az egyszerû közbeszerzési eljárás, valamint a versenypárbeszéd esetében a közbeszerzést az eljárás lefolytatáshoz szükséges legrövidebb idõtartam figyelembevételével a Bizottság elnökéhez írt feljegyzésben kell kezdeményezni. Az eljárás kezdeményezése idõpontjának összhangban kell állnia a szakmai fõosztály által a
közbeszerzési terv összeállításakor meghatározott indítási idõponttal. A beszerzõ szervezeti egység vezetõje felelõsséggel tartozik azért, hogy az irányítása alatt álló szervezeti egység közbeszerzési tervben szereplõ beszerzése az év elején
megadott indítási idõpontban megkezdésre kerüljön.
(2) A kezdeményezés során a beszerzõ szervezeti egység vezetõje a Bizottságba ideiglenes tagot delegál, javaslatot
tesz az eljárás fajtájára, valamint az eljárás tárgya szerint megkívánt mûszaki és szakmai alkalmassági feltételekre, megjelöli az eljárás becsült értékét és csatolja egy példányban az elõkészített szerzõdéstervezetet, a Költségvetési fõosztálynak, illetõleg az elõirányzat szakmai kezelõjének a források rendelkezésre állásáról szóló igazolását, a beszerzés vonatkozásában szakmailag illetékes blokkvezetõ jóváhagyását, továbbá az egyéb irányadó GKM szabályzatban/utasításban
foglaltakkal összhangban a gazdasági, informatikai és humánpolitikai szakállamtitkár elõzetes egyetértését tartalmazó
dokumentumot. Informatikai tárgyú beszerzés esetén az eljárás megindításához szükség van az Informatikai fõosztály
szakmai jóváhagyására is. Az ideiglenes tag akadályoztatása esetén a delegáló szervezeti egység vezetõje a tag helyébe
új tagot delegál. A közbeszerzési eljárás kezdeményezésére alkalmas feljegyzés mintáját a jelen utasítás 2. sz. melléklete
tartalmazza.
(3) Tanulmány megrendelésére irányuló beszerzési eljárás esetén, ha több kidolgozására egy közbeszerzési eljárás keretében kerül sor, az ajánlati felhívás tartalmának – így különösen az alkalmassági szempontok és a bírálati szempontok – megállapítására a Bizottság ülésén kerül sor, az érintett szervezeti egységek részérõl elõzetesen megküldött részanyagok alapján.
(4) Az ajánlati (részvételi) dokumentáció és versenytárgyalás esetén az ismertetõ elkészítése a beszerzõ szervezeti
egység feladata. Több tanulmány egy közbeszerzési eljárás keretében történõ beszerzése esetén az ajánlati dokumentáció elkészítése úgy történik, hogy – az érintett szervezeti egységek részérõl elõzetesen megküldött részanyagok alapján –
a Bizottság ülésén valamennyi témagazda szervezeti egység jelenléte mellett sor kerül a dokumentáció tartalmának megállapítására, amelyrõl jegyzõkönyv készül. A dokumentációt a Közbeszerzési fõosztály készíti el a Bizottság ülésén – az
elõbbiek szerint – felvett jegyzõkönyv alapján. Az ajánlati dokumentációt a Bizottság hagyja jóvá.
13. § (1) A Bizottság az általa jóváhagyott ajánlati (ajánlattételi, részvételi) felhívás közzétételérõl, illetõleg az érintettekhez történõ eljuttatásáról a Közbeszerzési fõosztály útján gondoskodik.
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(2) Egyszerû közbeszerzési eljárás esetén a Bizottság által véleményezett ajánlattételi felhívást a Közbeszerzési fõosztály
a) hirdetmény útján a Közbeszerzési Értesítõben teszi közzé, ha a beszerzés értéke annak megkezdésekor eléri vagy
meghaladja a mindenkori nemzeti értékhatárok felét,
b) legalább három ajánlattevõnek egyidejûleg, írásban közvetlenül kiküldi, ha a beszerzés értéke annak megkezdésekor nem éri el a mindenkori nemzeti értékhatárok felét. Ebben az esetben az ajánlati felhívás a Közbeszerzési Értesítõben
szintén közzétehetõ.
Annak meghatározása, hogy mely legalább három ajánlattevõ részére kerüljön megküldésre az ajánlattételi felhívás, a
szakmai fõosztály felelõsségi körébe tartozik.
(3) Amennyiben a (2) bekezdésben rögzített esetekben nem nyújtott be legalább három ajánlattevõ ajánlatot, a Bizottság megkezdheti a beérkezett ajánlatok értékelését, vagy az ajánlatok felbontása nélkül a (2) bekezdés szerint újabb ajánlattételre hívhat fel. Ennek során azt az ajánlattevõt, aki ajánlatot nyújtott be, ismételten fel kell hívni ajánlattételre azzal,
hogy a korábban benyújtott ajánlat fenntartható, feltéve, hogy az ajánlattételi felhívás feltételei idõközben nem változtak meg.
(4) Az egyszerû eljárásban lehetõség van tárgyalás lefolytatására, azonban errõl az ajánlati felhívásban rendelkezni
kell. Ha az eljárás tárgyalásos, az ajánlattételi felhívásnak tartalmaznia kell a tárgyalás lefolytatásának menetét. Ebben
az esetben a Bizottság a tárgyalások befejezését követõen dönt a legkedvezõbb ajánlatot tevõ személyérõl.
(5) A GKM, mint ajánlatkérõ az eljárásban a Kbt. szerinti, az ajánlattevõk felé fennálló kiegészítõ tájékoztatási kötelezettségét a Közbeszerzési fõosztály útján teljesíti. A kiegészítõ tájékoztatási kötelezettség kizárólag írásban teljesíthetõ.
Az ajánlattevõk részérõl az ajánlati (ajánlattételi, részvételi) felhívásban vagy dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban feltett kérdésekre a Közbeszerzési fõosztály – az adott beszerzési tárggyal kapcsolatos szakmai megítélést
igénylõ kérdések tekintetében, a Kbt.-ben foglalt határidõk megtartása mellett, a beszerzõ szervezeti egységgel egyeztetve – ad választ.
(6) A beérkezett ajánlatokat a Bizottság legalább két tagjából álló bontási bizottság bontja fel. A bontási eljárás – kivéve az egyszerû közbeszerzési eljárást és azon eljárásokat, amelyekben a Kbt. alapján kizárólag egy ajánlattevõ kérhetõ
fel ajánlattételre – közjegyzõ jelenlétében történik. A közjegyzõ mûködésével kapcsolatban felmerült költségek kiegyenlítésérõl a beszerzõ szervezeti egység gondoskodik.
(7) A Bizottság az ajánlatok (részvételi jelentkezések) felbontását követõen a Kbt.-ben foglalt eljárási szabályok és az
ajánlati (ajánlattételi, részvételi) felhívásban meghatározott szempontok szerint elvégzi az ajánlatok (részvételi jelentkezések) minõsítését, értékelését, és dönt a hiánypótlás elrendelésérõl, az alkalmatlan ajánlattevõk kizárásáról, az ajánlatok
érvénytelenségérõl és a nyertes ajánlattevõ személyérõl. A Kbt. 90. §-ának (3) bekezdésében foglalt esetekben a nyertes
ajánlattevõ kiválasztása érdekében, közjegyzõ jelenlétében sorsolást kell tartani és a sorsolás alapján kiválasztott ajánlattevõt az eljárás nyertesének nyilvánítani.
(8) Az eljárás során szükséges értesítéseknek, hiánypótlásra való felhívásnak az érintettek részére történõ eljuttatásáról a Bizottság a Közbeszerzési fõosztály útján gondoskodik.
(9) A nyertes ajánlattevõ kiválasztására vonatkozó, indokolással ellátott döntést az eljárás dokumentumainak egyidejû megküldésével a Bizottság haladéktalanul továbbítja a beszerzõ szervezeti egység vezetõjének a szerzõdés megkötése
céljából.
(10) Az eljárás eredményének (eredménytelenségének) kihirdetésérõl, a külön jogszabályban meghatározott minta
szerinti összegzés elkészítésérõl, illetõleg annak a külön jogszabályban meghatározott minta szerinti közzétételérõl a Bizottság a Közbeszerzési fõosztály útján gondoskodik.
(11) A Bizottság által jóváhagyott feltételeknek megfelelõ szerzõdést – a kötelezettségvállalásra vonatkozó elõírásokra tekintettel – a kötelezettségvállalásra jogosult vezetõ köti meg a GKM nevében, illetve kíséri figyelemmel annak teljesítését, igazolja az elvégzett munkát, és érvényesíti az esetleges igényeket. Amennyiben a kötelezettségvállalásra a 10. §
(2) bekezdésében meghatározott vezetõ jogosult, a szerzõdés teljesítésével kapcsolatos feladatokat a szakmailag illetékes fõosztály vezetõje látja el.
A megkötött szerzõdés egy – lehetõség szerint elektronikus – másolati példányát szerzõdéskötést követõen haladéktalanul, legfeljebb 2 napon belül a beszerzõ (tanulmány esetében a témagazda) szervezeti egység köteles a Közbeszerzési
fõosztály részére megküldeni.
(12) A Kbt. 296. §-ában meghatározott beszerzésekrõl a beszerzõ szervezeti egység a szerzõdés tervezetének megküldésével tájékoztatja az elnököt. A szerzõdéskötésre a Bizottság vagy az elnök saját hatáskörben kiadható véleményének
figyelembevételével kerülhet sor.
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(13) A megkötött szerzõdéseknek a Kbt. 303–305. §-ában meghatározott körben történõ módosításához a Bizottság
jóváhagyása szükséges. A módosított szerzõdés egy – lehetõség szerint elektronikus – másolati példányát a beszerzõ
szervezeti egység köteles a módosítást követõen haladéktalanul, legfeljebb egy munkanapon belül a Közbeszerzési fõosztály részére megküldeni annak érdekében, hogy 5 munkanapon belül a módosításról szóló tájékoztatót hirdetményben közzétegye.

A beszerzési eljárások monitoringja és az eljárás során felmerülõ költségek viselésének szabályai
14. § (1) A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerzõdések teljesülésérõl – kivéve a jelen szabályzat 12. §
(2) bekezdésének b) pontja szerinti eljárások eredményeként kötött szerzõdéseket – a teljesítésigazolás kiállítását követõen haladéktalanul, legfeljebb két napon belül a beszerzõ (tanulmány esetében a témagazda) szervezeti egység a teljesítésigazolás másolatának megküldésével köteles a Közbeszerzési fõosztályt tájékoztatni.
(2) A beszerzõ szervezeti egység a fentiekben rögzítetteken kívül köteles a Közbeszerzési fõosztályt haladéktalanul
tájékoztatni bármely, a beszerzési eljárások lefolytatásával vagy a szerzõdések teljesítésével kapcsolatban felmerült lényeges körülményrõl.
(3) A Kbt.-ben elõírt, a szerzõdéskötésrõl és a szerzõdésmódosításról, a szerzõdések teljesülésérõl tájékoztató hirdetmény közzétételérõl, valamint a szerzõdés megkötését követõen a szerzõdés nyilvánosnak minõsülõ részének, a szerzõdés módosításáról és a szerzõdés teljesülésérõl szóló hirdetményeknek a Közbeszerzési Értesítõben történõ megjelenését
követõen az azokról szóló tájékoztató honlapon történõ közzétételérõl az elnök a Közbeszerzési fõosztály útján haladéktalanul gondoskodik.
(4) Az elnök a Közbeszerzési fõosztály útján haladéktalanul gondoskodik a GKM honlapján tájékoztató közzétételérõl, amennyiben az ajánlattevõként szerzõdõ fél az alvállalkozóval kötött szerzõdésben kikötött ellenszolgáltatást teljesítette, vagy annak teljesítését megtagadta az ajánlatában megjelölt alvállalkozója felé, és errõl az ajánlatkérõt az ajánlattevõ vagy az ajánlattevõ alvállalkozója tájékoztatta. A tájékoztatónak legalább a következõket kell tartalmaznia:
a) a közbeszerzési eljárás megjelölését, illetve hivatkozást az eljárást megindító felhívásra;
b) az ajánlattevõ és az alvállalkozó megjelölését;
c) az ellenszolgáltatás mértékét, teljesítésének feltételeit, illetõleg hivatkozást a vonatkozó jogszabályokra;
d) a szerzõdés tárgyát és teljesítésének idõpontját;
e) az ellenszolgáltatás teljesítésének idõpontját, vagy a teljesítés megtagadásának okát.
(5) A közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben közzéteendõ hirdetmények (részvételi, ajánlati felhívás, eljárás
eredményérõl, szerzõdés módosításáról, szerzõdés teljesítésérõl szóló tájékoztató) megjelentetésével kapcsolatos költségek a beszerzõ szervezeti egységet terhelik. Tanulmány megrendelésére vonatkozó olyan beszerzés esetén, ahol egy
eljárás keretében több beszerzõ szervezeti egység szerez be kutatási szolgáltatást, a hirdetményi költségek az összességében legnagyobb értékû szolgáltatást beszerzõ szervezeti egységet terhelik.
(6) A hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételével összefüggõ költségeket, a megbízási díjat a beszerzõ szervezeti egység viseli, figyelemmel a részekre bontás tilalmára vonatkozó rendelkezésre is. Tanulmány megrendelésére
vonatkozó olyan beszerzés esetén, ahol egy eljárás keretében több beszerzõ szervezeti egység szerez be kutatási szolgáltatást, a hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételével összefüggõ költségek az összességében legnagyobb értékû
szolgáltatást beszerzõ szervezeti egységet terhelik.
(7) A Közbeszerzési fõosztály mûködteti a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó közbeszerzési nyilvántartást.

A központosított közbeszerzési eljárásra vonatkozó szabályok
15. § Az R. 1. sz. melléklete szerinti országosan kiemelt termékeket a kijelölt szervezeten (Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság, a továbbiakban: KSZF) keresztül az R.-ben meghatározott módon kell beszerezni.
16. § (1) A központosított közbeszerzési eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési igényeket a Költségvetési fõosztály Központosított Illetményszámfejtési osztályához, informatikai tárgyú beszerzés esetén az Informatikai fõosztályhoz kell eljuttatni.
(2) A megrendeléseket a beszerzésre kijelölt szervezethez (KSZF) a Költségvetési fõosztály Központosított Illetményszámfejtési osztálya vagy az Informatikai fõosztály továbbítja.
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Közbeszerzési értékhatár alatti szerzõdések megkötésére vonatkozó szabályok
17. § (1) A mindenkori közbeszerzési értékhatár alatt megkötni kívánt szerzõdés tervezetét a beszerzõ szervezeti egység a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium szerzõdései megkötésének és nyilvántartásának általános szabályairól
szóló 7/2008. Szabályzat 3. §-ának (6) bekezdésében, 4. §-ának (3) és (7) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével
köteles véleményezés céljából a Közbeszerzési fõosztálynak megküldeni, amelynek elmaradásáért a beszerzõ szervezeti
egység vezetõje tartozik felelõsséggel. A szerzõdéskötésre kizárólag a Közbeszerzési fõosztály kiadott véleményének
ismeretében kerülhet sor.
(2) A mindenkori közbeszerzési értékhatár alatti szerzõdések becsült értékének kiszámítása során a beszerzõ köteles
érvényesíteni a Kbt. 40. §-ának (1) bekezdésében rögzített részekre bontás tilalmára vonatkozó rendelkezést.
(3) A becsült érték meghatározása során a beszerzõ köteles figyelemmel lenni arra, hogy a becsült érték kiszámítása
során a Kbt. 40. §-a (2) bekezdésének megfelelõen mindazon árubeszerzések, építési beruházások vagy szolgáltatások
értékét egybe kell számítani, amelyek beszerzésére egy költségvetési évben vagy tizenkét hónap alatt kerül sor és a beszerzésekre egy ajánlattevõvel lehetne szerzõdést kötni, továbbá e beszerzések rendeltetése azonos vagy hasonló, illetõleg felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg.

A GKM közbeszerzéseinek felelõsségi rendje
18. § (1) A Kbt. 6. §-ának (1) bekezdése szerinti felelõsségi rendet a (2)–(3) bekezdések határozzák meg.
(2) A Bizottság által lefolytatott eljárásért, valamint a Kbt.-ben foglaltak megtartásáért a Bizottság, illetve a Bizottság
adott eljárásban részt vevõ állandó vagy pót- és ideiglenes tagjai személyes felelõsséggel tartoznak. A jelen szabályzat
13. §-ának (11) és (13) bekezdésében rögzített, a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerzõdések és módosításaik másolatának megküldésére vonatkozó kötelezettség teljesítéséért a beszerzõ szervezeti egység által az adott
közbeszerzési eljárásba delegált ideiglenes tag (tanulmány megrendelése esetén a témagazda) tartozik felelõsséggel.
A jelen szabályzat 14. §-ának (1) bekezdésében rögzített és a szerzõdések teljesítésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség elmaradásáért a beszerzõ szervezeti egység által az adott közbeszerzési eljárásba delegált ideiglenes tag (tanulmány megrendelése esetében a témagazda) tartozik felelõsséggel.
(3) A beszerzési eljárások adminisztratív feladataiért, illetve az ezekre vonatkozó szabályok megtartásáért az elnök és
a Közbeszerzési fõosztály felelõs.
(4) Mentesül a felelõsség alól, aki az adott döntés során „nem”-mel szavazott, és tiltakozását, ellenvéleményét kérésére jegyzõkönyvben rögzítették, illetõleg az is, akinek távollétében történt a jogsértõ esemény, illetve született a jogsértõ
döntés.
(5) Jelen utasítás megkerülésével, illetõleg a Bizottság bevonása nélkül lefolytatott beszerzési eljárások jogszerûségéért a beszerzõ szervezeti egység vezetõje felelõs.
19. § Aki a beszerzések során vagy azokkal kapcsolatos bármilyen szabálytalanságot, vagy az eljárás tisztaságát veszélyeztetõ cselekményt észlel, arról haladéktalanul köteles a GKM Szervezeti és mûködési szabályzatának 10. függelékében megjelölt szabálytalansági felelõst, továbbá az elnököt írásban értesíteni.

Záró rendelkezések
20. § (1) Jelen utasítás 2008. április 15. napján lép hatályba, egyidejûleg a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium és
a GKM Gazdasági Igazgatóság beszerzéseinek lebonyolításáról szóló 25/2007. (VIII. 8.) GKM utasítás hatályát veszti.
(2) Az utasítás hatálybalépését megelõzõen megkezdett beszerzési eljárásokra az ajánlati vagy részvételi felhívás feladásának, illetve megküldésének napján hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.
Dr. Kákosy Csaba s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter
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1. sz. melléklet

A 2008. évre irányadó közbeszerzési értékhatárok:
A Kbt. IV. fejezete alkalmazásában (közösségi eljárási rezsim):
133 000 euró
206 000 euró
5 150 000 euró

34 226 339 forint
53 012 225 forint
1 325 305 627 forint

A Kbt. VI. fejezete alkalmazásában (nemzeti eljárási rezsim):
árubeszerzés esetében: 30 millió forint;
építési beruházás esetében: 90 millió forint;
építési koncesszió esetében: 100 millió forint;
szolgáltatás megrendelése esetében: 25 millió forint;
szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint.

A Kbt. IV. része alkalmazásában (egyszerû eljárási rezsim):
árubeszerzés esetében: 8 millió forint;
építési beruházás esetében: 15 millió forint;
szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint.
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……………………… FÕOSZTÁLY
Sz.: GKM/
/ /2008.
Ea.:
FELJEGYZÉS
.................................fõosztályvezetõ részére
Közbeszerzési fõosztály
Tárgy: közbeszerzési eljárás lebonyolításának kérése
Fõosztályunk [eljárás tárgya] tárgyban, [ellenszolgáltatás várható nettó értéke] becsült értékkel közbeszerzési eljárást kíván kezdeményezni, ezért kérem, hogy a Közbeszerzési Bizottság következõ ülésének napirendjére az eljárás indító dokumentumainak véleményezését felvenni szíveskedjen.
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium beszerzéseinek szabályozásáról szóló, a gazdasági és közlekedési miniszter 18/2008. (IV. 3.) GKM utasítása (a továbbiakban: beszerzési szabályzat) elõírásainak megfelelõen, jelen feljegyzéshez mellékelten csatolom a tárgyban megjelölt beszerzés vonatkozásában szakmailag illetékes szakállamtitkár jóváhagyását, továbbá a gazdasági, informatikai és humánpolitikai szakállamtitkár elõzetes egyetértését tartalmazó dokumentumot, valamint a Költségvetési fõosztály által kiállított nyilatkozatot a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról.
[Amennyiben a kötelezettségvállalásra – külön utasításban/szabályzatban foglaltak alapján – a miniszter, az illetékes
szakállamtitkár vagy a kabinetfõnök jogosult: „A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium beszerzéseinek szabályozásáról szóló, a gazdasági és közlekedési miniszter 18/2008. (IV. 3.) GKM utasítása (a továbbiakban: beszerzési szabályzat) elõírásainak megfelelõen, jelen feljegyzéshez mellékelten csatolom a miniszter, az illetékes szakállamtitkár vagy a
kabinetfõnök jóváhagyását, valamint a Költségvetési fõosztály által kiállított nyilatkozatot a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról”.]
Fõosztályunk részérõl a Bíráló Bizottság ideiglenes tagjaként, mint a szakmai teljesítésért felelõs személy [név] [beosztás] [elérhetõség] jelölöm ki.
Jelen feljegyzés mellékletét képezi az indítani tervezett közbeszerzési eljárás ajánlati/részvételi felhívásban részemrõl
kitöltött pontok (tárgy, mennyiség, teljesítés helye és határideje), a beszerzési tárgy mûszaki leírása, valamint az elõkészített szerzõdéstervezet, amely dokumentumokat egyúttal elektronikus formában is megküldöm a Közbeszerzési fõosztály részére.

Budapest, 20.... ………………………..
…………………………………
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Az Oktatási és Kulturális Minisztérium közleményei
A Gávavencsellõért Alapítvány közmûsor-szolgáltató
mûsorszolgáltatási szabályzata
Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az érdekelteket, hogy a 361/2008. (II. 13.) számú határozatával
közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította a Gávavencsellõért Alapítvány mûsorszolgáltatót, akinek mûsorszolgáltatási szabályzatát alább közöljük.

1. Alapelvek
1.1. A Gávavencsellõért Alapítvány (székhelye: 4472 Gávavencsellõ, Petõfi út 1., nyilvántartási száma 204., bírósági
határozat száma: Pk.20700/1992/2), illetve az alapítvány hivatalos képviselõje: Pilling Antal elnök (4472 Gávavencsellõ, Rákóczi út 73.) (a továbbiakban: Lónyay Csatorna vagy mûsorszolgáltató) az Országos Rádió és Televízió Testülethez történt bejelentés alapján mûsorszolgáltatást végez Gávavencsellõn 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 Lónyay Csatorna a közmûsor-szolgáltatás törvényes és szakmai feltételeinek érvényre juttatásáról jelen szabályzatban rendelkezik.
1.3. Jelen szabályzat kötelezõ tartalommal bír a Lónyay Csatorna minden munkavégzésére (tartalomszolgáltató tevékenységre) irányuló, bármely, a Lónyay Csatornával jogviszonyban álló alkalmazottjára (foglalkoztatottjára) nézve.
A szabályzat a foglalkoztatási jogviszony, így különösen: a jelen mûsorszolgáltatónál munkaviszony, a Polgári törvénykönyv alapján kialakított megbízási 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 Lónyay Csatorna mûsorszolgáltatása során különös figyelmet fordít az Rttv. 1. Cím (Alapelvek 3. §, 4. §, 5 §)
alatt felsorolt maradéktalan teljesülésére.
2.3. A Lónyay Csatorna sugárzása során közszolgálati mûsorszámokat a fõmûsoridõben legalább 60 percben szolgáltat.
2.4. A reklám tényállításaiért – a tudatos félrevezetés kivételével – a Lónyay Csatorna felelõsséggel nem tartozik. Lelkiismereti, illetõleg világnézeti meggyõzõdést reklám útján a Lónyay Csatorna nem terjeszt, nemzeti ünnepek eseményeirõl, vallási és egyházi szertartásokról készített mûsorszámok közlését közvetlenül megelõzõen és azt követõen reklámot nem közöl. A Lónyay Csatorna híreket közlõ és idõszerû tájékoztató mûsorszámokban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársai sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg reklámban és politikai hirdetésben. A Lónyay
Csatorna burkolt, illetve tudatosan nem észlelhetõ reklámot nem közöl.
2.5. A Lónyay Csatorna 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 Lónyay Csatorna felelõsségét vagy szabadságát érintõ módon
nem befolyásolhatja a mûsor tartalmát vagy – az idõpont kivételével – a mûsorszám idõbeli elhelyezését. A Lónyay Csatorna a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés tartalmáért felelõsséggel nem tartozik.
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2.7. A Lónyay Csatorna nem tesz közzé dohányárut, fegyvert, lõszert, robbanóanyagot, kizárólag orvosi rendelvényre
igénybe vehetõ gyógyszert, továbbá gyógyászati eljárást és alkoholtartalmú italt népszerûsítõ, ismertetõ reklámot.
A Lónyay Csatorna mûsorszámát nem támogathatja a fõ tévékénysége 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 gyerekeket 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 Lónyay Csatorna e jellegének a
közzétételt közvetlenül megelõzõ és azt követõ megnevezéssel, továbbá egyéb 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 Lónyay Csatorna
ellenszolgáltatást nem kér. A közérdekû közlemény idõtartama a két percet nem haladhatja meg – a korlátozás nem vonatkozik az Rttv. 137. § szerinti közérdekû közleményre.
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 tevékenységének 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 Lónyay Csatorna nem tesz közzé 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
– fõtevékenysége 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 Lónyay Csatorna különösen köteles a nemzet, a nemzeti, az etnikai kisebbségek méltóságát és alapvetõ érdekeit tiszteletben tartani, nem sértheti más nemzetek méltóságát. A Lónyay Csatorna rendszeresen, átfogóan, elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájékoztat a közérdeklõdésre számot tartó, a vételkörzetében élõk életét jelentõsen befolyásoló
eseményekrõl, összefüggésekrõl, vitatott kérdésekrõl.
E feladatok ellátása során gondoskodik az Rttv. 137. §-ában nem említett közérdekû közlemények nyilvánosságra hozataláról. A Lónyay Csatorna 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 Lónyay Csatorna különös figyelmet fordít a 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 kultúrák értékeinek megjelenítésére, az életkoruk, szellemi és lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetû csoportok számára fontos információk elérhetõvé tételére.
2.12. A közszolgálati mûsorszolgáltató 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.

3. A pártoktól és a politikai mozgalmaktól való függetlenség elvei és biztosítékai
3.1. A Lónyay Csatorna 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
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nem kötelezhetõ arra, hogy a politikai pártoknak és mozgalmaknak a mûsorokban számszerûen is (másodpercben)
egyenlõ megjelenési lehetõséget biztosítson.
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.
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 mégis elõfordulna, a mûsorszerkesztõnek haladéktalanul közölnie kell, hogy ez a megszólaló, nem
pedig a mûsorszolgáltató álláspontja.

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 veszi figyelembe, kivéve, ha a használt név vagy kifejezés magyaros kiejtéssel került a köztudatba.
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5.2. A mûsorvezetõnek figyelmet kell fordítani arra, hogy a megszólalókat – személyük sérelme nélkül – a magyar
nyelv helyes használatára késztesse.
5.3. A mûsorszolgáltató köteles kerülni a durva, a trágár, illetve a szeméremsértõ kifejezések alkalmazását.

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 személynek 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 helyi kulturális értékek terjesztését úgy végzi, hogy megkülönböztetést vagy kizárólagosságot nem alkalmazva,
a nézõt a kulturális érték fontosságának elismeréséhez segítse hozzá.
7.3. A mûsorszolgáltató felelõs azért, hogy világnézeti, illetve vallási meggyõzõdését sértõ nézetek a mûsorban ne
hangozhassanak el.
7.4. 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.
7.5. 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.
7.6. A világnézeti, illetve vallási mûsorpolitikai nézetek népszerûsítésére nem szolgálhat, és nem irányulhat más világnézet vagy vallás ellen.
7.7. 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.
7.8. 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 szerint a Lónyay Csatorna nem lát el mûsorszámokat megkülönböztetõ jelzésekkel és szöveges felvezetéssel. A kiskorúak fejlõdését hátrányosan befolyásoló mûsorszámot nem ad közre. Reklámot csak a Képújságban
tesz közzé.
8.2. 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.
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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.

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:
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.
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.
10.15. A mûsor támogatója nem befolyásolhatja a mûsorszám tartalmát, illetve elhelyezését.

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.
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.
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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 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.
12.3. A mûsorkészítõt alkotmányos jogainak gyakorlásában a mûsorszolgáltató nem akadályozhatja meg. A mûsorkészítõt tevékenysége során megilleti a sajtóról szóló 1986. évi II. törvényben foglalt védelem.
12.4. A mûsorkészítõ tevékenysége során nem sértheti az állampolgárok tájékozódásához fûzõdõ jogát, nem veszélyeztetheti a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági érdekeit és az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát.
12.5. 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.
12.6. 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.
13.6. Ha a munkatárs egyesület vagy nem politikai célra létrejött társadalmi szervezet vezetõségi tagja, illetve alapítvány kuratóriumi tagja, gazdálkodó szervezet tulajdonosa vagy felügyelõbizottságának tagja, ezen szervezetekre vonatkozó mûsort nem készíthet.

14. A mûsorkészítés szakmai szabályai
14.1. A Lónyay Csatorna közmûsor-szolgáltató feladata az, hogy hitelesen, pontosan, tárgyilagosan, idõszerûen és kiegyensúlyozottan tájékoztasson a nagyközségben történt eseményekrõl, közvetítse a nemzeti és egyetemes kultúra és tudomány értékeit és eredményeit, biztosítson esélyegyenlõséget a közösség 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.
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.
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14.5. 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.
14.6. 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.
14.7. Titokvédelem körébe, illetve a személyes adatok védelmére vonatkozó törvényben foglalt adatok tárgyába esõ
kérdésre a szereplõ személy a válaszadást megtagadhatja.
14.8. 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.
14.9. 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 nézõktõl 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.
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.
15.7. A Lónyay Csatorna részletes mûsorstruktúrája ezen szabályzat mellékleteként annak elválaszthatatlan részét
képezi.

16. A Lónyay Csatorna mûsoridejében a közszolgálati mûsorszám aránya
A mûsorszolgáltatás teljes idõtartama hetente 15 óra, amely túlnyomó részben közszolgálati mûsorszámokból áll.
A mûsoridõn belül a közszolgálati mûsorszámok – így különösen a helyi hírek, közérdekû információk, helyi történések stb. – a napi mûsoridõ legalább 50%-át teszik ki.
A különféle közszolgálati mûsorszámok mûsorba szerkesztését havonta elõre tervezi a szerkesztõbizottság.

17. Hatályba léptetõ rendelkezések
A Lónyay Csatorna jelen mûsorszolgáltatási szabályzata 2008. február 1. napjától hatályos.

Pilling Antal s. k.,
elnök
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Az Országos Rádió és Televízió Testület közleménye
(Szolnok 102,4 MHz pályázat)
Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:
Rttv.) 102. § (5) bekezdése alapján pályázati felhívást jelentetett meg a Kulturális Közlöny 2007/4. (II. 22.) számában a
Szolnok 102,4 MHz helyi rádiós („talált” frekvencia) mûsorszolgáltatási jogosultság tekintetében. A meghirdetett frekvencia tekintetében a Testület 332/2008. (II. 13.) számú határozatával az alábbi döntést hozta.
Az Általános Pályázati Feltételek (a továbbiakban: ÁPF) 67. pontja elõírja a Testület számára a pályázati ajánlatok elbírálását követõen az értékelés eredményének indokolását, amelyben fel kell tüntetni a pályázat célját, jellegét, tárgyát,
valamint a pályázati felhívás közzétételére vonatkozó adatokat, a lebonyolítás rövid ismertetését, a beérkezett ajánlatok
számát, az ajánlattevõk fontosabb adatait, az ajánlatok lényeges tartalmát, a fõbb bírálati szempontokat, valamint a pályázat eredményének megállapítására vonatkozó indokokat.
Az Rttv. 102. § (5) bekezdés alapján meghirdetett Szolnok 102,4 MHz frekvencia helyi rádiós („talált” frekvencia)
mûsorszolgáltatási jogosultságra a pályázati felhívásban megjelölt helyen és idõben az alábbi pályázóktól érkeztek be
pályázati ajánlatok:
1. Arany Rádió Kft.
2. Rádió Juventus Mûsorszolgáltató Zrt.
3. Amadeus Rádió Kft. Konzorcium
4. Sóstó Rádió Kft. Konzorcium
5. Advertum Kft.
A Testület a Pályázati felhívás 6.1. pontja alapján benyújtott ajánlatok érvényességét a Pályázati Felhívás 6.2. pontja
szerint megvizsgálta.
A Testület 1577/2007. (VII. 14.) számú határozatával az Arany Rádió Kft., 1581/2007. (VII. 14.) számú határozatával
a Sóstó Rádió Kft. Konzorcium pályázók pályázati ajánlatát alakilag érvényesnek nyilvánította.
A Testület 1580/2007. (VII. 14.) számú határozatával az Amadeus Rádió Kft. Konzorcium, és 1582/2007. (VII. 14.)
számú határozatával az Advertum Kft. pályázók pályázati ajánlatát alakilag érvényesnek és tartalmilag hiánytalannak
nyilvánította.
A Testület 1578/2007. (VII. 14.) számú határozatával a Rádió Juventus Mûsorszolgáltató Zrt. pályázó pályázati ajánlatát alakilag érvénytelennek nyilvánította és visszautasította.
A Testület 281/2008. (II. 6.) számú határozatával tartalmilag hiánytalannak nyilvánította az Arany Rádió Kft. pályázati ajánlatát, a 282/2008. (II. 6.) számú határozatával a Sóstó Rádió Kft. Konzorcium pályázati ajánlatának visszavonását tudomásul vette.
A Testület az alakilag érvényesnek és tartalmilag hiánytalannak nyilvánított pályázati ajánlatokat a Pályázati felhívás
V. fejezete szerint értékelte.
A Pályázati felhívás 5.3.2. pontja szerint a pályázat értékelése során a Testület pontozta az ajánlott mûsorszolgáltatási
díjat, a vállalt heti mûsoridõt, a mûsortervet, a mûsorszolgáltatásban szerzett tapasztalatot, az üzleti-pénzügyi tervet és az
egyéb, az Rttv. 96. § (1) bekezdés e) pontja szerinti adatokat.
A 2008. február 6-i ülésnapon megtartott szavazás eredménytelenül zárult. Erre tekintettel az Rttv. 46. § (1) bekezdés
b) pontja1 alapján legkevesebb három nap, legfeljebb nyolc nap elteltével új szavazást tartott a Testület az elbírálásról.
A versengõ pályázatok elbírálása szavazásának második fordulójára 2008. február 13. napján került sor. A Szolnok
102,4 MHz helyi rádiós („talált” frekvencia) mûsorszolgáltatási jogosultságra kiírt pályázat elbírálása során a szavazás
második fordulójában sem született döntés.
Az Rttv. 46. § (1) bekezdés d) pontja szerint ezért hatvan napon belül új pályázatot kellene kiírni, ugyanakkor az Rttv.
és a Dtv. módosításáról szóló 2007. évi CLIV. törvény 9. § (1) bekezdés a)2 pontjára figyelemmel a Testület ennek nem
tud eleget tenni.
Budapest, 2008. február 15.
1

„ha a szavazás elsõ fordulójában nem született határozat, a Testület legkevesebb három nap, legfeljebb nyolc nap elteltével új szavazást tart. Ebben a fordulóban az elnök is szavazati joggal rendelkezik. A határozat érvényességéhez a szavazásra jogosultak kétharmados többsége szükséges”
2
„9. § (1) Az Országos Rádió és Televízió Testület 2008. december 31-ig
a) nem bocsáthat ki mûsorszolgáltatási jogosultság elnyerésére vonatkozó pályázati felhívást;”
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Az Országos Rádió és Televízió Testület közleménye
(Budapest 92,9 MHz pályázat)
Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:
Rttv.) 41. § (1) bekezdés a) pontja alapján pályázati felhívást hirdetett meg a Budapest 92,9 MHz körzeti rádiós mûsorszolgáltatási jogosultság tekintetében a Kulturális Közlöny 2007. évi 11. számában. A meghirdetett frekvencia tekintetében a Testület 283/2008. (II. 6.) számú határozatával az alábbi döntést hozta.
Az Általános Pályázati Feltételek (a továbbiakban: ÁPF) 67. pontja elõírja a Testület számára a pályázati ajánlatok elbírálását követõen az értékelés eredményének indokolását, amelyben fel kell tüntetni a pályázat célját, jellegét, tárgyát,
valamint a pályázati felhívás közzétételére vonatkozó adatokat, a lebonyolítás rövid ismertetését, a beérkezett ajánlatok
számát, az ajánlattevõk fontosabb adatait, az ajánlatok lényeges tartalmát, a fõbb bírálati szempontokat, valamint a pályázat eredményének megállapítására vonatkozó indokokat.
Az Rttv. 41. § (1) bekezdés a) pontja alapján meghirdetett Balatonalmádi 106,3 MHz frekvencia helyi rádiós mûsorszolgáltatási jogosultságra a pályázati felhívásban megjelölt helyen és idõben az alábbi pályázóktól érkeztek be pályázati ajánlatok:
1. Rádió Univerzum Konzorcium
2. Retro Rádió Konzorcium
3. Magyar Katolikus Rádió Alapítvány
4. Helló-Unió Konzorcium
5. Oxygen Rádió Kft. Konzorcium
6. M-érték Kft.
7. JMPoint Alapítvány
8. Liberátor Rádió Konzorcium
9. SYD-SATELITTE Kft.
10. Globberin Kft.
11. Hungarian Pictures System Group Kft.
A Testület a Pályázati felhívás 6.1. pontja alapján benyújtott ajánlatok érvényességét a Pályázati felhívás 6.2. pontja
szerint megvizsgálta.
A Testület 2023/2007. (IX. 5.) számú határozatával a Retro Rádió Konzorcium, 2024/2007. (IX. 5.) számú határozatával a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány, 2026/2007. (IX. 5.) számú határozatával az Oxygen Rádió Kft. Konzorcium
pályázók pályázati ajánlatát tartalmilag érvényesnek nyilvánította. Ugyanakkor 2025/2007. (IX. 5.) számú határozatával
a Helló-Unió Konzorcium, 2028/2007. (I. 5.) számú határozatával a JMPoint Alapítvány, 2030/2007. (IX. 5.) számú határozatával a SYD-SATELLITE Kft., valamint 2032/2007. (IX. 5.) számú határozatával a Hungarian Pictures System
Group Kft. pályázók pályázati ajánlatát alakilag érvénytelennek nyilvánította, és visszautasította.
A Testület az alakilag érvényesnek nyilvánított pályázati ajánlatokat a Pályázati Felhívás V. fejezete szerint értékelte.
A Pályázati Felhívás 5.3.2. pontja szerint a pályázat értékelése során a Testület pontozta az ajánlott mûsorszolgáltatási díjat,
a vállalt heti mûsoridõt, a mûsortervet, a mûsorszolgáltatásban szerzett tapasztalatot, az üzleti-pénzügyi tervet és az egyéb, az
Rttv. 96. § (1) bekezdés e) pontja szerinti adatokat, és megállapította a pályázati ajánlatok alább ismertetett sorrendjét.
A Testület 243/2008. (I. 30.) számú határozatával tartalmilag hiánytalanná nyilvánította a M-Érték Kft. és a Globberin Kft.
pályázati ajánlatát, ugyanakkor 244/2008. (I. 30.) számú határozatával a Rádió Univerzum Konzorcium, 245/2008. (I. 30.)
számú határozatával pedig a Liberátor Rádió Konzorcium pályázati ajánlatát érvénytelenné nyilvánította és visszautasította.
A 2008. január 30-i ülésnapon megtartott szavazás eredménytelenül zárult, amelyet tekintve az Rttv. 46. § b) pontja1 alapján
legkevesebb három nap, legfeljebb nyolc nap elteltével új szavazást tartott a Testület az elbírálásról.
A versengõ pályázatok elbírálása szavazásának második fordulójára 2008. február 6. napján került sor. A Budapest
92,9 MHz körzeti mûsorszolgáltatási jogosultságra kiírt pályázat elbírálása során a szavazás második fordulójában sem született döntés.
Az Rttv. 46. § (1) bekezdés d) pontja szerint ezért hatvan napon belül új pályázatot kellene kiírni, ugyanakkor az Rttv. és a Dtv.
módosításáról szóló 2007. évi CLIV. törvény 9. § (1) bekezdés a)2 pontjára figyelemmel a Testület ennek nem tud eleget tenni.
Budapest, 2008. február 14.
1

„ha a szavazás elsõ fordulójában nem született határozat, a Testület legkevesebb három nap, legfeljebb nyolc nap elteltével új szavazást tart. Ebben a fordulóban az elnök is szavazati joggal rendelkezik. A határozat érvényességéhez a szavazásra jogosultak kétharmados többsége szükséges;”
2
„9. § (1) Az Országos Rádió és Televízió Testület 2008. december 31-ig
a) nem bocsáthat ki mûsorszolgáltatási jogosultság elnyerésére vonatkozó pályázati felhívást;”
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Az Országos Rádió és Televízió Testület
közleménye
a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 51. § (4) bekezdésében elõírt kötelezettség alapján
Állampolgári bejelentésre az Országos Rádió és Televízió Testület Panaszbizottságának 3. sz. eljáró tanácsa 2007. november 21-én megvizsgálta az AGRO-TV ATV Zrt. 2007. október 26-án sugárzott „Fórum” címû mûsorát. Panaszos azt
kifogásolta, hogy a mûsorvezetõ nem tárgyilagosan vezette a mûsort és nem elfogulatlanul kommentálta a hallgatói álláspontot, amikor a betelefonáló véleményével ellentétben tényként rögzítette, hogy az államkasszát üresen adta át a
Fidesz-kormány a következõ kormányzat részére.
„A Panaszbizottság eljáró tanácsa többségi állásfoglalásában megállapította, hogy az AGRO-TV ATV Zrt. 2007.
október 26-án sugárzott Fórum c. mûsorában megsértette a tárgyilagos és kiegyensúlyozott tájékoztatásnak a rádióról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 4. § (1) bekezdésében meghatározott követelményét, amennyiben amikor az interaktív vitamûsorban az egyik betelefonáló véleményével szemben tényként állapította meg a mûsorvezetõ,
hogy az államkasszát üresen adta át a Fidesz-kormány a következõ kormányzat részére.
A fentiek szerinti állásfoglalását a Panaszbizottság 3. sz. eljáró tanácsa az 1996. évi I. törvény 50. § (2) bekezdése
alapján, a 49. §-ban szabályozott eljárás keretében hozta meg.
Dr. Buczkó Péter s. k.,
3. sz. eljáró tanács elnöke”

A mûsorszolgáltató a fenti kötelezettségének nem tett eleget.
Ügyiratszám: 23-3-1678/2007.

Pályázati felhívás
„A Népmûvészet Ifjú Mestere” cím elnyerésére
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium ösztönözni kívánja a fiatalok népmûvészeti elõadói, tudományos és alkotótevékenységét, valamint a magyar nemzeti és a magyarországi nemzetiségi hagyományok ápolását, továbbéltetését. Ezen
szándéka kifejezéseként az érintett szakmai szervezetekkel és állami intézményekkel egyetértésben minden évben pályázatot ír ki a „Népmûvészet Ifjú Mestere” cím elnyerésére. Az elismeréseket a 3/1999. (II. 24.) (az oktatási és kulturális
miniszter által adományozható mûvészeti és egyéb díjakról szóló) NKÖM rendelet 16. §-a alapján az augusztus 20-ai ünnepségek során nyújtják át az arra érdemes pályázóknak.

Pályázati feltételek a 2008. évben
Pályázni az alábbi három kategóriában lehet.
I. Elõadó-mûvészet
– hangszeres népzene
– népdal
– néptánc
– népmese

II. Tárgyi alkotómûvészet
– fazekas
– faragó (kéreg, szaru, csont, fa, bútor)
– gyermekjáték-készítõ

2008/17. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2355

– kovács
– népibútor-mûves
– népiékszer-készítõ (fém, gyöngy, lószõr)
– szûcs, bõrmûves
– rézmûves
– szalma-, gyékény-, csuhé- és vesszõfonó
– tojásfestõ
– mézeskalács-készítõ
– textilhímzõ, -szövõ (gyapjú, vászon), nemez-, viselet-, paszománykészítõ, csipkekészítõ, kékfestõ
– népmûvészeti forma- és motívumkincset hordozó nagyméretû tárgyak, köztéri tárgyegyüttesek (játszótéri, illetve
beltéri plasztikák, építészeti megoldások) tervezõje és kivitelezõje
– a népi hangszerkészítés formai és funkcionális követelményeinek megfelelõ hangszerek, hangkeltõ eszközök készítõje

Pályázati követelmények
I. Általános feltételek
A részvétel alapfeltétele – a 3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet 16. §-a értelmében – minden kategóriában a 15 és 35 év
közötti életkor, az írásban benyújtott szakmai önéletrajz és egy legalább 10 oldal terjedelmû dolgozat.
Az önéletrajz tartalmazza a pályázó eddigi szakmai-mûvészeti tevékenységének összefoglalását. (Indíttatása, mesterei, jelenlegi tevékenysége; eddigi szakmai eredményei, jövõbeni tervei, célkitûzései.)
A dolgozattal a pályázó elméleti ismereteirõl ad számot.
Ennek témája lehet:
– elõadó-mûvészeti kategóriában a pályázó által választott tájegység/falu adatközlõ egyéniség mûvészete; egy bizonyos mûfaj/dallamtípus/elõadói stílusjegy elemzése stb. A dolgozat írója foglalja össze a témával kapcsolatos gyûjtõi tevékenységét, annak módszerét, szakirodalmi és archívumi tájékozottsága mellett személyes élményét is;
– tárgyi alkotómûvészet kategóriában a pályázónak az általa megismert tájegységekrõl, stílusokról szerzett elméleti,
technológiai ismeretei, gyakorlati jártassága; az ezt bizonyítani hivatott pályamunkák szakmai elemzése, szakrajza.
A dolgozat írója indokolja meg témaválasztását is.
A dolgozatokat legalább 10 oldal (13-as betûnagyság, 1,5-es sortávolság, 10 ezer karakter) terjedelemben, gépelt/nyomtatott, fûzött formában, két példányban kérjük benyújtani. A pályamunkákat szakértõ zsûri bírálja el, ennek
eredményérõl minden pályázó írásos értékelést kap. Elõadó-mûvészeti kategóriában a megfelelõ színvonalú dolgozat
benyújtása elõfeltétele a gyakorlati bemutatkozásnak! (Segítségképpen lehetõséget biztosítunk a korábbi évek elfogadott dolgozatainak megtekintésére.)

II. Speciális feltételek
I. Elõadó-mûvészeti kategórián belül:
– Hangszeres népzene és népdal esetében a pályázó az öt nagy népzenei dialektusból (dunántúli, felsõ-magyarországi,
nagyalföldi, erdélyi, moldvai – l. Sebõ Ferenc: Népzenei olvasókönyv 38. oldal) három különbözõ tájegység anyagával
készüljön. (A kisebb területen elterjedt hangszerek esetében – pl. tekerõ, koboz, tambura stb. – a dialektusok szerinti jártasság számonkérését természetesen az adott hangszerek sajátosságainak megfelelõen kell értelmezni.) A háromból két
(egyenként kb. 5 perces) produkciót kell közönség elõtt, elõadásszerûen bemutatni. A mûszorszámok egyike a leadott
dolgozat témájához kapcsolódó legyen, a másikat a zsûri a helyszínen választja ki a fennmaradt két dialektusból.
– Szólistaként énekesek és a következõ hangszeresek indulhatnak: hegedûs, cimbalmos, furulyás, dudás, tekerõs, tamburás, citerás, kobzás, klarinétos, tárogatós.
– Egyéb (kísérõ) hangszeresek hagyományos összetételû hangszeres csoportban zenekari tagként vehetnek részt a pályázaton. (Természetesen erre az elõbb felsorolt hangszereseknek is lehetõségük van, amennyiben nem kívánnak szólistaként indulni.)
– A hangszeres szólisták kísérettel is szerepelhetnek, az énekes pályázók legalább egyik mûsorszáma kíséret nélküli
legyen.
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– Néptánc kategóriában pályázni egyénileg, illetve párban lehet. (Az erre vonatkozó szándékot egyértelmûen kell feltüntetni a Pályázati adatlapon. A párban pályázók külön-külön adatlapot töltsenek ki, de közös dolgozatot adjanak be!)
A pályázó a három nagy táncdialektus (dunai, tiszai, erdélyi – l. Martin György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok
20–27., 56–130. oldal) egy-egy általa választott tájegységének jellemzõ tánctípusaival készüljön. Ezekbõl két (egyenként kb. 5 perces) produkciót kell közönség elõtt, elõadásszerûen, a tájegységnek megfelelõ viseletben bemutatnia. Az
elsõ mûsorszám a leadott dolgozat témájához kapcsolódjon, a másodikat a zsûri választja ki a helyszínen a fennmaradt
két dialektusból. (Ez utóbbi számonkérése a pályázó általános tájegységi jártasságának felmérését szolgálja.)
– A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek tagjai – hangszeresek, énekesek, táncosok egyaránt – három
(egyenként kb. 5 perces) produkcióval készüljenek. Ebbõl egy értelemszerûen a dolgozat témájához kapcsolódó legyen,
a másik kettõ lehet két különbözõ dialektusból származó magyar és/vagy anyaországi. A három mûsorszámból kettõt
kell közönség elõtt, elõadásszerûen (táncosoknak a tájegységnek megfelelõ viseletben) bemutatniuk. Az egyik a dolgozata témájául választott nemzetiségi anyag, a másikat a zsûri jelöli ki a helyszínen. (A határon túli magyar pályázókra
nem ezek, hanem a magyarországiakra is érvényes feltételek vonatkoznak.)
Próbalehetõséget (és táncosok részére zenekart) a helyszínen biztosítanak, a különleges igényeket kérik külön, elõre
jelezni!
– Népmese kategóriában a pályázónak két szöveget kell – a hagyományos magyar mesemondás stílusában, választása
szerint, illetve a gyûjtött anyagnak megfelelõen regionális köznyelven vagy tájnyelven – közönség elõtt elmondania. Az
egyik a leadott dolgozatban leírt témához kapcsolódjon, a másikat a zsûri a helyszínen választja ki a pályázó által benyújtott repertoárból. A benyújtott lista (a pályázó mesemondói alkatának és tevékenységének megfelelõen) tartalmazzon a
népmese különbözõ, fontosabb mûfajaiból egy-egy szöveget (pl. tündérmese, novellamese, legendamese, állatmese, csalimese, igaz történet). (Lásd Néprajzi Lexikon III. 739.)
II. A tárgyi alkotómûvészet kategóriában a pályázónak választott szakágában 5 egyedi tárgyat vagy egy funkcionálisan összetartozó tárgycsoportot vagy egy 5 darabból álló tárgycsoportot kell beküldenie, kivétel ez alól a tojásfestõ kategória, ahol a pályázónak 20 db pályázati anyagot kell beadnia.
Nagyméretû tárgyak és köztéri tárgyegyüttesek készítõi a pályamunkákat ábrázoló, legalább A/4 formátumú fényképeket küldjenek be. Bútorkészítõk – amennyiben lehetõségük van a beszállításra – teljes bútoregyüttessel pályázhatnak.
Ha ez nem megoldható, akkor a szemléletes A/4-es fényképek mellett két reprezentatív tárgyat beküldeni szíveskedjenek. Az alkotók önálló tervezéssel a népi alkotómûvészet hagyományaira építõ vagy azt felhasználó tárgyakkal pályázhatnak.

III. A pályázatok benyújtása
A pályázatokat (az önéletrajzot és dolgozatot, tárgyalkotóknál a pályázatra benevezett tárgyakat is) 2008. április
28-áig beérkezõen kell eljuttatni a Hagyományok Háza Népmûvészeti Módszertani Mûhely címére (1011 Budapest, Corvin tér 8.) postai úton vagy személyesen (munkanapokon hétfõtõl csütörtökig 9–16, pénteken 9–14 óra között). Mellékelni kell továbbá egy, a pályázó adatait tartalmazó pályázati adatlapot is (amely letölthetõ formátumban megtalálható a
www.hagyomanyokhaza.hu honlapon).

IV. A pályázatok értékelése
A tárgyalkotók pályázatainak nyilvános értékelése június elején várható. A Hagyományok Háza mindenkit értesít a
konkrét idõpontról.
Az elõadó-mûvészeti kategóriában a színpadi megmérettetés valamennyi pályázónak egy idõben, egy közös mûsor keretében lesz. Ezt követi még azon a napon az összetett értékelés. A színpadi megmérettetés és az értékelés pontos idõpontjáról a Hagyományok Háza a dolgozatok értékelése után értesíti a pályázókat.
A pályázatokkal kapcsolatban felmerülõ kérdésekre készséggel válaszolnak a Hagyományok Háza Népmûvészeti
Módszertani Mûhelyének munkatársai a 225-6086-os (népzene, néptánc), a 225-6053-as (népmese), illetve a
225-6065-ös (kézmûvesség) telefonszámon, munkanapokon hétfõtõl csütörtökig 9–16, pénteken 9–14 óra között.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

2008/17. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2357

PÁLYÁZATI ADATLAP A 2008. ÉVBEN
a „Népmûvészet Ifjú Mestere” címhez
A pályázó neve: ...................................................................................... születési éve: .....................................................
címe: ..................................................................................................................................................................
telefonszáma: .....................................................................................................................................................
e-mail címe: .......................................................................................................................................................
Pályázati kategóriája, a pályázat módja (a megfelelõ aláhúzandó):
I. Elõadó-mûvészet
– hangszeres népzene: szólistaként a/az …............................................................................................ zenekar tagjaként
– népdal: szólistaként a/az …......................................................................................................... énekegyüttes tagjaként
– néptánc: egyénileg/párban (….............................................................................................................................val/-vel)
– népmese
Dolgozatának címe, témája: ................................................................................................................................................

Színpadi produkciói:

1. ................................................................................................................................................
2..................................................................................................................................................
3..................................................................................................................................................

II. Tárgyi alkotómûvészet
– fazekas
– faragó (kéreg, szaru, csont, fa, bútor)
– gyermekjáték-készítõ
– kovács
– népi bútormûves
– népiékszer-készítõ (fém, gyöngy, lószõr)
– szûcs, bõrmûves
– rézmûves
– szalma-, gyékény-, csuhé- és vesszõfonó
– tojásfestõ
– mézeskalács-készítõ
– textilhímzõ, -szövõ (gyapjú, vászon), nemez-, viselet-, paszománykészítõ, csipkekészítõ, kékfestõ
– népmûvészeti forma- és motívumkincset hordozó nagyméretû tárgyak, köztéri tárgyegyüttesek (játszótéri, illetve
beltéri plasztikák, építészeti megoldások) tervezõje és kivitelezõje
– a népi hangszerkészítés formai és funkcionális követelményeinek megfelelõ hangszerek, hangkeltõ eszközök készítõje
Dolgozatának címe, témája: ................................................................................................................................................
A pályázati feltételeket elfogadom:
......................................., 2008........................................
....................................................
aláírás
(97/2008.)
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HIVATALI BÉLYEGZÕ ÉRVÉNYTELENÍTÉSE
A Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet 29-es sorszámú, „A Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet Gazdasági Igazgatósága” szövegû körbélyegzõje elveszett.
A bélyegzõ lenyomata:

A bélyegzõ használata 2008. április 15-tõl 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 10–16.)
(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

98.

51. évfolyam L 98. szám (2008. április 10.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 322/2008/EK rendelete (2008. április 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 323/2008/EK rendelete (2008. április 8.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra
szerinti besorolásáról
* A Bizottság 324/2008/EK rendelete (2008. április 9.) a tengeri védelemmel kapcsolatos bizottsági vizsgálatok lefolytatására vonatkozó felülvizsgált eljárások megállapításáról 1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2008/291/EK:
* A Bizottság határozata (2008. március 18.) A bizalmas adatokhoz való tudományos célú
hozzáférésre feljogosított kutatókat foglalkoztató szervezetek jegyzékének megállapításáról szóló 2004/452/EK bizottsági határozat módosításáról [az értesítés a C(2008) 1005. számú dokumentummal történt]1
2008/292/EK:
* A Bizottság határozata (2008. április 4.) annak megállapításáról, hogy az 1100/2007/EK
rendelet alkalmazásában a Fekete-tenger és a hozzá kapcsolódó folyórendszerek nem képezik az európai angolna természetes élõhelyét [az értesítés a C(2008) 1217. számú dokumentummal történt]
2008/293/EK:
* A Bizottság határozata (2008. április 4.) a hasított sertések franciaországi osztályozási
módszereinek engedélyezésérõl szóló 2006/784/EK határozat módosításáról [az értesítés a
C(2008) 1235. számú dokumentummal történt]
1

EGT-vonatkozású szöveg
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2008/294/EK:
* A Bizottság határozata (2008. április 7.) a Közösség területén a légi jármûveken hozzáférhetõ mobilhírközlési szolgáltatások (MCA-szolgáltatások) spektrumhasználatának harmonizált feltételeirõl [az értesítés a C(2008) 1256. számú dokumentummal történt] 1
AJÁNLÁSOK
Bizottság
2008/295/EK:
* A Bizottság ajánlása 2008. április 7. a légi jármûveken hozzáférhetõ mobilhírközlési szolgáltatásoknak (MCA-szolgáltatások) az Európai Közösségben való engedélyezésérõl [az értesítés a C(2008) 1257. számú dokumentummal történt]1

Helyesbítések
* Helyesbítés az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékek behozatalára vonatkozó kiegészítõ vámok megállapításáról szóló 673/2005/EK tanácsi rendelet I. mellékletének felváltásáról szóló, 2008. március 27-i 283/2008/EK bizottsági rendelethez (HL L 86.,
2008. 3. 28.)

99.

51. évfolyam L 99. szám (2008. április 10.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2008/273/EK:
* A Tanács határozata (2008. február 18.) az egyrészrõl az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészrõl Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási
megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz
történõ csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzõkönyv aláírásáról
Jegyzõkönyv az egyrészrõl az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészrõl Macedónia
volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából
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51. évfolyam L 100. szám (2008. április 10.)
Egyéb jogi aktusok
EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG
EGT Vegyes Bizottság
* Az EGT Vegyes Bizottság 132/2007 határozata (2007. október 26.) az EGT-megállapodás
egyes mellékleteinek és jegyzõkönyveinek módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 133/2007 határozata (2007. október 26.) az EGT-megállapodás
I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 134/2007 határozata (2007. október 26.) az EGT-megállapodás
I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések), valamint II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
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* Az EGT Vegyes Bizottság 135/2007 határozata (2007. október 26.) az EGT-megállapodás
I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 136/2007 határozata (2007. október 26.) az EGT-megállapodás
I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 137/2007 határozata (2007. október 26.) az EGT-megállapodás
I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések), valamint II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 138/2007 határozata (2007. október 26.) az EGT-megállapodás
I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 139/2007 határozata (2007. október 26.) az EGT-megállapodás
II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 140/2007 határozata (2007. október 26.) az EGT-megállapodás
II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 141/2007 határozata (2007. október 26.) az EGT-megállapodás
II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 142/2007 határozata (2007. október 26.) az EGT-megállapodás
VII. mellékletének (A szakképesítések kölcsönös elismerése) és 37. jegyzõkönyvének módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 143/2007 határozata (2007. október 26.) az EGT-megállapodás
XI. mellékletének (Távközlési szolgáltatások) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 144/2007 határozata (2007. október 26.) az EGT-megállapodás
XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 145/2007 határozata (2007. október 26.) az EGT-megállapodás
XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 146/2007 határozata (2007. október 26.) az EGT-megállapodás
XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 147/2007 határozata (2007. október 26.) az EGT-megállapodás
felügyeleti hatóságok közötti együttmûködésrõl (58. cikk) szóló 23. jegyzõkönyvének módosításáról

101.

51. évfolyam L 101. szám (2008. április 11.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 325/2008/EK rendelete (2008. április 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 326/2008/EK rendelete (2008. április 10.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér
cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról
A Bizottság 327/2008/EK rendelete (2008. április 10.) a 900/2007/EK rendelet által elõírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítésérõl
A Bizottság 328/2008/EK rendelete (2008. április 10.) az 1060/2007/EK rendelet által elõírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítésérõl
* A Bizottság 329/2008/EK rendelete (2008. április 10.) az 552/2007/EK határozatnak a 2007.
évi költségvetési felsõ határok megállapítása tekintetében történõ módosításáról
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2008/296/EK:
* A Bizottság határozata (2008. április 4.) az azociklotinnak, a cihexatinnak és a tidiazuronnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az
e hatóanyagokat tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról [az értesítés
a C(2008) 1187. számú dokumentummal történt]1

Helyesbítések
* Helyesbítés az élelmiszerekben használható édesítõszerek különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról szóló 95/31/EK irányelv módosításáról szóló 2001/52/EK bizottsági irányelvhez (HL L 190., 2001. 7. 12.) (Magyar nyelvû különkiadás, 13. fejezet, 26. kötet,
365. o.)

102.

51. évfolyam L 102. szám (2008. április 12.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 330/2008/EK rendelete (2008. április 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 331/2008/EK rendelete (2008. április 11.) a Közösségen belül mûködési tilalom
alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK rendelet
módosításáról1
* A Bizottság 332/2008/EK rendelete (2008. április 11.) a Chilébõl származó marha- és borjúhúsra vonatkozó vámkontingens részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló
297/2003/EK rendelet módosításáról
* A Bizottság 333/2008/EK rendelete (2008. április 11.) a 378/2007/EK tanácsi rendeletben
meghatározott önkéntes moduláció keretében Portugáliának nyújtott kiegészítõ támogatási összegek felsõ határának megállapításáról
* A Bizottság 334/2008/EK rendelete (2008. április 11.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra
szerinti besorolásáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2008/297/EK:
* A Bizottság határozata 2008. március 27. az Olaszországban a sertések hólyagos betegsége
elleni állat-egészségügyi intézkedésekrõl szóló 2005/779/EK határozat módosításáról [az értesítés a C(2008) 1092. számú dokumentummal történt]1
1
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Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok
AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2008/298/KKBP határozata (2008. április 7.) az Európai Unió Katonai Törzsének
létrehozásáról szóló 2001/80/KKBP határozat módosításáról
* A Tanács 2008/299/KKBP együttes fellépése (2008. április 7.) az Európai Védelmi Ügynökség létrehozásáról szóló 2004/551/KKBP tanácsi együttes fellépés módosításáról

103.

51. évfolyam L 103. szám

(2008. április 12.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
* Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 49. sz.
elõírása – kompressziós gyújtású és szikragyújtású motorok (földgáz- és PB-motorok) kibocsátásai

104.

51. évfolyam L 104. szám

(2008. április 14.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2008/284/EK:
* A Bizottság határozata (2008. marcius 6.) a nagysebességû transzeurópai vasúti rendszer
energiaellátás alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági mûszaki elõírásokról [az
értesítés a C(2008) 807. számú dokumentummal történt]1

Helyesbítések
* Helyesbítés a 96/48/EK tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében említett nagy sebességû transzeurópai vasúti rendszer üzemeltetési alrendszerére vonatkozó átjárhatósági mûszaki elõírásról és a 2002. május 30-i 2002/734/EK bizottsági határozat hatályon kívül
helyezésérõl szóló, 2008. február 1-jei 2008/231/EK bizottsági határozathoz (HL L 84.,
2008. 3. 26.)
* Helyesbítés a nagy sebességû transzeurópai vasúti rendszer jármûvek alrendszerére vonatkozó átjárhatósági mûszaki elõírásokról szóló, 2008. február 21-i 2008/232/EK bizottsági
határozathoz (HL L 84., 2008. 3. 26.)
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105.

51. évfolyam L 105. szám (2008. április 15.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 335/2008/EK rendelete (2008. április 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2008/300/EK:
* A Tanács határozata (2008. április 7.) a Régiók Bizottsága egy holland tagjának és egy holland póttagjának kinevezésérõl
2008/301/EK:
* A Tanács határozata (2008. április 7.) a Régiók Bizottsága egy román póttagjának kinevezésérõl
2008/302/EK:
* A Tanács határozata (2008. április 7.) a Régiók Bizottsága tíz lengyel tagjának és tizenöt lengyel póttagjának kinevezésérõl
Bizottság
2008/303/EK:
* A Bizottság határozata (2008. április 14.) a klasszikus sertéspestis szlovákiai elõfordulásával összefüggõ átmeneti védekezési intézkedésekrõl [az értesítés a C(2008) 1525. számú dokumentummal történt]1

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok
AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
* A Tanács 2008/304/KKBP együttes fellépése (2008. április 14.) az Európai Unió integrált
iraki jogállamiság-missziójáról (EUJUST LEX) szóló 2005/190/KKBP együttes fellépés
módosításáról és meghosszabbításáról

106.

51. évfolyam L 106. szám (2008. április 16.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 336/2008/EK rendelete (2008. április 15.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 337/2008/EK rendelete (2008. április 15.) a gabonaágazatban 2008. április 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2008/305/EK:
* A Tanács határozata (2008. február 18.) az Európai Közösség és a Panamai Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseirõl létrejött megállapodás megkötésérõl
Megállapodás az Európai Közösség és a Panamai Köztársaság között a légi közlekedés bizonyos kérdéseirõl
2008/306/EK:
* A Tanács határozata (2008. március 17.) az Európai Közösség és Ukrajna közötti, az árukereskedelemre kivetett kiviteli vámok Ukrajna által történõ eltörlésérõl szóló megállapodás
levélváltás formájában történõ megkötésérõl
Megállapodás levélváltás formájában az Európai Közösség és Ukrajna között az árukereskedelemre kivetett kiviteli vámok Ukrajna által történõ eltörlésérõl

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok
AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
* A Tanács 2008/307/KKBP együttes fellépése (2008. április 14.) az Egészségügyi Világszervezet által a laboratóriumi biológiai biztonság és biológiai védelem területén végzett tevékenységeknek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia keretében történõ támogatásáról

A Közbeszerzési Értesítõ 45. számának (2008. április 16.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

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

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
15926 Budapest Fõváros Önkormányzata (Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Központ, Diákotthon és
Gyermekotthon, Budapest III., San Marco u. 48–50 sz.
alatti elhelyezésével kapcsolatos elsõ készletbeszerzés
feladatának ellátása – K. É. – 5408/2008)
15935 Debreceni Egyetem nevében az egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma (EM-236 – épületek tetõjavítása, karbantartása – K. É. – 5257/2008)

15938 Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelõintézet (üzemeltetési szolgáltatási szerzõdés – rendszeres és folyamatos épület-karbantartási, kazánüzemeltetési, valamint napi, havi és idõszaki takarítási,
24 órás portaszolgálati feladatok és pénzszállítás ellátása, FEBESZ-50 – K. É. – 4735/2008)
15943 Hardfarm Agrártermelõ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
(mezõgazdasági munkák ellátásához gépek beszerzése
– K. É. – 5415/2008)
15948 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (Audi, Skoda, Volkswagen márkájú gépjármûvek garanciális és garanciális idõn túli megrendelés szerinti javítása – K. É. – 5625/2008)
15954 Igazságügyi Hivatal (utalványok vásárlása – K. É. –
5354/2008)
15959 Miskolc Beruházó és Szolgáltató Kft. (miskolci uszoda kivitelezése – K. É. – 5553/2008)
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15965 Pannónia Mezõgazdasági Zrt. (bonyhádi szarvasmarhatelep trágyakezelésének korszerûsítése és bõvítése
– K. É. – 5381/2008)
15971 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (mélyépítés, keretmegállapodás – K. É. – 5588/2008)
15977 Székesfehérvári Épületfenntartó és Hõszolgáltató Zrt.
(SZÉPHÕ Zrt. kezelésében lévõ önkormányzati épületek karbantartása – K. É. – 5413/2008)
15983 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (hullámtéri véderõk kialakításához erdõtelepítési tervek
készítése és engedélyeztetése, valamint a telepítések
megvalósítása befejezett erdõsítéssel a tiszaroffi tározó
töltéseinek és a Bivaly-tó új árvízvédelmi töltésének védelme érdekében – K. É. – 4583/2008)

2008/17. szám

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására
16054 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (nyomdai kivitelezésû munkák a KSzF részére – K. É. – 5410/2008)
16060 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (kedvezményes feltételû Panel Plusz hitelszerzõdés – K. É. –
5531/2008)
16065 Százhalombatta Város Önkormányzata (bárányhimlõ- és
rotavírus elleni oltóanyag beszerzése és a védõoltás térítésmentes biztosítása – K. É. – 5534/2008)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban
16072 Budapest Airport Zrt. (Ferihegyi repülõtér; fénytechnikai rendszerek felújítása – K. É. – 5542/2008)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban
15990 BKV Zrt. Mûszaki Igazgatóság (HÉV-, villamos- és trolibusz-felsõvezeték szerelvényeinek szállítása – K. É. –
5210/2008)
15994 Fõvárosi Vízmûvek Zrt. (villamos energia teljes ellátás
alapú szerzõdés keretében történõ szállítása 2009-ben
– K. É. – 5289/2008)
16000 Tisza Volán Közlekedési és Szolgáltató Zrt. (öt Volán
társaság üzemanyagainak beszerzése – K. É. –
5421/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás
megindítására
16006 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház (elvi építési engedélyes terv és megvalósíthatósági tanulmány felhasználói jogának megvétele és
kapcsolódó szolgáltatások – K. É. – 5266/2008)

Módosítás
16078 Debreceni Egyetem módosítása (az Európai Unió Hivatalos Lapjához K. É. – 4548/2008 számon 2008. március 20-án feladott ajánlati felhívás módosítása
– K. É. – 5139/2008)
16081 Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai KórházRendelõintézet és Baleseti Központ módosítása (az Európai Unió Hivatalos Lapjához K. É. – 2319/2008 számon 2008. február 12-én feladott ajánlati felhívás módosítása – K. É. – 5428/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények
Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására
16089 Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
(különféle építõipari, kivitelezõi munkák elvégzése
– K. É. – 5001/2008)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására
Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
16012 Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. [Gellért gyógyfürdõ mûemléki rekonstrukciójának (II. ütem) megvalósítása – K. É. – 5441/2008]
16020 Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. [Széchenyi gyógyfürdõ mûemléki rekonstrukciójának (II. ütem) megvalósítása – K. É. – 5442/2008]
16028 Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (egészségügyi
dokumentációs központ, 10 000 m2 középület engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése – K. É. –
5720/2008)
16032 Magyar Nemzeti Bank (az MNB költséghatékonyabb
mûködésének támogatása – K. É. – 5389/2008)
16041 MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt. (hosszú távú beruházási
hitel felvétele – K. É. – 4915/2008)
16046 Regia Civitas Szálloda és Fürdõ Beruházó és Üzemeltetõ
Kft. [auditor (beruházási szakértõ, független mérnöki
szervezet) kiválasztása – K. É. – 4478/2008]

16097 Balatonalmádi Város Önkormányzata (közétkeztetés
ajánlatkérõ közintézményeiben – K. É. – 5359/2008)
16101 Magyar Turizmus Zrt. (meglévõ kiadványok aktualizálása és új kiadványok nyomdai elõkészítése, igény esetén
a kiadványok magyar nyelvrõl idegen nyelvekre történõ fordítása, a html-formátumok frissítése, elkészítése
– K. É. – 5336/2008)
16105 Pécs2010 Menedzsment Központ Kht. (központi képzési
program oktatási feltételeinek biztosítása – K. É. –
5471/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
16110 Balatonfüred Város Önkormányzata (étkezési utalványok
beszerzése – K. É. – 4799/2008)
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16112 Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat (ajánlatkérõ ellátási körébe tartozó intézmények energetikai
rendszereinek korszerûsítésére elõkészítõ tanulmányterv készítése – K. É. – 5528/2008)
16116 Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Északbudai Egyesített Kórházai (ajánlatkérõ II. számú telephelyén elvégzendõ munkák: B. épület III. és IV. emeletén
végzendõ építési, átalakítási munkálatok, 150 rehabilitációs ágy befogadására alkalmas kórtermek és kapcsolódó helyiségek kialakítása – K. É. – 5350/2008)
16120 Miskolci Városgazda Kht. (útburkolati jelek felújító festése Miskolc város önkormányzati úthálózatán
– K. É. – 5763/2008)
16124 Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (Sátoraljaújhely
Martinovics, Báthori, Lakatos, Járóka S., Aradi utcák
út- és járdafelújítási, valamint Barátszer u. járdaépítési munkáinak kivitelezése – K. É. – 5685/2008)
16129 Szivárvány Óvoda és Bölcsõde, Balatonfûzfõ (ajánlatkérõ gyermekélelmezése – K. É. – 5399/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
16134 Budapest Fõváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata
[1100 m2 alapterületen az építõmesteri és szakipari
munkálatok elkészítése (1067 Budapest, Eötvös utca 10.
szám alatt) – K. É. – 5337/2008]
16140 Cankó 2000 Kft. (bogyoszlói és farádi állattartó telepeken a trágyatároló rendszer és az állattartás korszerûsítése – K. É. – 5624/2008)
16145 Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (takarítási vállalkozási szerzõdés – K. É. – 4946/2008)
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16171 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség [mérték után készített társasági és köznapi ruházat (25500/07-90/67) – K. É. – 5372/2008]
16174 Magyar Nemzeti Bank (az MNB-honlap tartalomadminisztrálási feladatainak támogatása – K. É. –
5767/2008)
16176 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [tájékoztató az
1004/2007. (I. 30.) Korm. határozat alapján a KÖZOP
keretében megvalósításra kerülõ egyes közútépítésekhez kapcsolódó lebonyolító mérnöki tevékenység ellátása tárgyú eljárás eredményérõl – K. É. – 5513/2008]

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl
16199 Budapesti Gazdasági Fõiskola (BGF-KVIFK tetõterasz-beépítése és elõadóterem férõhelyszám-növelése
építési munkáinak kivitelezése – K. É. – 5375/2008)
16200 Tótkomlós és Térsége Állatihulladék-kezelés Önkormányzati Társulás (állati hulladék szállítására alkalmas zárt
rakterû, összkerék meghajtású gépjármû beszerzése
– K. É. – 5753/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
16203 Bem József Mûszaki Szakközép- és Szakiskola, Cegléd
(MPA képzési alaprész 2007. évi decentralizált közép-magyarországi regionális keretének felhasználására, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló eszközök beszerzése – K. É. – 5149/2008)

16151 Szarvasi Agrár Zrt. (meglévõ szarvasmarhatelep korszerûsítése, hígtrágya-technológia és mobil gépek beszerzésével – K. É. – 5363/2008)

16203 Budapest Bábszínház (a Budapest Bábszínház helyiségeinek takarítása – K. É. – 5504/2008)

16156 Üröm Község Önkormányzata [Napraforgó Óvoda környezetbarát üzemeltetését lehetõvé tevõ bõvítése, felújítása (KMOP-4.6.1/B-2-2008-0065) építési beruházás
kivitelezése – K. É. – 5614/2008]

16204 Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hivatal (e-learning keretrendszer és oktatási anyagok szállítása, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása
– K. É. – 5189/2008)

Elõzetes összesített tájékoztató
16161 Orosháza Város Önkormányzata (kórház krónikus osztályának kialakítása 2008. – K. É. – 5782/2008)
16163 Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. (ajánlatkérõ kezelésében lévõ
üres lakásbérlemények karbantartása, felújítása eseti
megbízás alapján – K. É. – 3955/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
Tájékoztató az eljárás eredményérõl
16169 Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hivatal (a Hûvösvölgyi úti gyûjtõcsatorna építési beruházáshoz kapcsolódó kiegészítõ építési beruházás megrendelése – K. É. – 3915/2008)

16205 Budapest Fõváros XVII. Kerületi Önkormányzat (ajánlatkérõ polgármesteri hivatala részére különféle papíráruk, irodaszerek, írószerek beszerzése – K. É. –
4362/2008)
16205 Budapest Fõváros XVII. Kerületi Önkormányzat (készétel
vásárlására jogosító étkezési utalvány beszerzése
– K. É. – 4723/2008)
16206 Budapest Fõváros XVII. Kerületi Önkormányzat (festékpatronok és kellékanyagok szállítása faxhoz, nyomtatókhoz és fénymásoló gépekhez – K. É. – 4724/2008)
16207 Budapest Fõváros XVII. Kerületi Önkormányzat (személy- és vagyonvédelmi tevékenység, recepciós portaszolgálat, fegyveres pénz- és értékszállítás biztosítása
– K. É. – 4782/2008)
16208 Dalmandi Mezõgazdasági Zrt. (dalmand–vörösegyházi
szarvasmarhatelep sertéshizlaló teleppé történõ átalakításához a hígtrágya-kezelési és kapcsolódó létesítmények építése – K. É. – 4872/2008)
16209 Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
(7621 Pécs, Mária u. 3. bérlete – K. É. – 5634/2008)

2368

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

16209 Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképzõ Központ
Kht. (LPKF vagy azzal egyenértékû nyákmaró berendezés és tartozékai – K. É. – 5150/2008)
16210 Dél-magyarországi Áramszolgáltató Zrt. (KIF/KÖF kábelszerelvények, kábelösszekötõk szállítása – K. É. –
5579/2008)
16210 Dél-magyarországi Áramszolgáltató Zrt. (KÖF/KIF kábelek, csupasz vezetéki sodronyok szállítása – K. É. –
5584/2008)
16211 Földmérési és Távérzékelési Intézet (vektorizálás
Cart–Hansa szerzõdés teljesítése – K. É. – 5781/2008)
16212 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [II. ker., Tüske köz
(Tüske u.–Tüske köz 4. között) fõvárosi csatornák rekonstrukciója – K. É. – 5068/2008]
16212 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XII. ker., Diósárok út
(Susogó u.–Városkúti köz között) fõvárosi csatornák
rekonstrukciója – K. É. – 5069/2008]
16213 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [tájékoztató a
szerzõdés teljesítésérõl a tanulmányok készítése az üzletre hangolva program intézkedéseihez kapcsolódó
résztémákban vállalkozási (keret) szerzõdés keretében
tárgyú közbeszerzési eljárás 1–4. és 6. része tekintetében – K. É. – 3294/2008]
16214 Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Velencei-tó 2007/2008. téli vízminõség-védelmi
nádvágása és az ahhoz kapcsolódó parttisztítás 5. számú szerzõdés – K. É. – 5627/2008)
16215 Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Velencei-tó 2007/2008. téli vízminõség-védelmi
nádvágása és az ahhoz kapcsolódó parttisztítás 1. számú szerzõdés – K. É. – 5631/2008)
16215 Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Velencei-tó 2007/2008. téli vízminõség-védelmi
nádvágása és az ahhoz kapcsolódó parttisztítás 2. számú szerzõdés – K. É. – 5635/2008)
16216 Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Velencei-tó 2007/2008. téli vízminõség-védelmi
nádvágása és az ahhoz kapcsolódó parttisztítás 6. számú szerzõdés – K. É. – 5639/2008)
16216 Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Velencei-tó 2007/2008. téli vízminõség-védelmi
nádvágása és az ahhoz kapcsolódó parttisztítás 4. számú szerzõdés – K. É. – 5651/2008)
16217 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a 2008. évi országos népszavazás lebonyolításához kapcsolódó hálózati infrastruktúra mûszaki
tervének elkészítése – K. É. – 5543/2008)
16218 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (minõségbiztosítási szolgáltatás a 2008. évi
NSZ során – K. É. – 5797/2008)
16218 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (intravénás röntgenkontrasztanyagok beszerzése –K. É. – 4146/2008)
16219 Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (a VTK Zrt.
2007. évi médiavásárlási feladatainak lebonyolítása,
valamint kapcsolódó ügynökségi szolgáltatás nyújtása
– K. É. – 5612/2008)
16220 Magyar Nemzeti Bank (gépészet – K. É. – 5353/2008)
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16221 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ (SAP-minõségbiztosítás – K. É. – 4823/2008)
16222 MÁV Kórház és Rendelõintézet (mosodai szolgáltatás javítással együtt – K. É. – 4802/2008)
16222 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (szintbeni közút-vasút
keresztezõdések biztonságának növelése az ország területén 2007 – K. É. – 5605/2008)
16223 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. [az MFB Zrt. részére
személygépkocsi-beszerzés (38 db) – K. É. – 5095/2008]
16224 Mór Város Önkormányzata (Mór, kegyeleti közszolgáltatási szerzõdés – K. É. – 5262/2008)
16224 Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (12 szakképesítés digitális tananyagának fejlesztése 2 részterületen,
meghatározott szakmák tekintetében – K. É. –
4374/2008)
16225 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (nyomda 2005.
III. rész – K. É. – 5652/2008)
16226 Semmelweis Egyetem (Semmelweis Egyetem irodagépeinek az üzemeltetéséhez szükséges festékanyagokkal
való ellátása és a kapcsolódó szolgáltatások beszerzése
– K. É. – 5292/2008)
16226 Szentes Kistérség Többcélú Társulása (az ajánlatkérõként szerzõdõ fél tervezési szerzõdés teljesítésérõl tájékoztat Szegvár–Szentes–Derekegyház–Nagymágocs településeket összekötõ kerékpárút és az annak részét képezõ 2 db kerékpároshíd és 2 db vasúti átvezetés engedélyezési tervén – K. É. – 5458/2008)
16227 Szigetvár Város Önkormányzata (Szigetvár Városi Kórház bõvítése és rekonstrukciója – K. É. – 4941/2008)
16228 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
[szennyvíz-elvezetési és -tisztítási rendszer fejlesztése,
szennyvíziszap-komposztáló telep kialakítása (2. részfeladat) – K. É. – 5280/2008]
16229 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (a Hungária körút 112–114. szám alatti irodaház tetõterének
beépítése – K. É. – 5429/2008)
16230 Vám- és Pénzügyõrség Szociális, Egészségügyi és Kulturális Központja (különféle élelmiszerek beszerzése
2006–2008. évre – K. É. – 4798/2008)
16231 Vasi Volán Zrt. (7 db azonos gyártótól származó helyközi-távolsági autóbusz-kivitel zárt végû pénzügyi lízingje
– K. É. – 5062/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
16232 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (iránytaxi
mûködtetése Debrecen, Dósa nádor tér–Gáspár
György kert között – K. É. – 5082/2008)
16232 Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum (a HEFOP 4.4. eljárás keretein belül a British Telecom által kifejlesztett intézményközi informatikai
rendszer, adattárház, elszámolóház és szerzõdéstár
funkcióinak továbbfejlesztése és az észak-alföldi régió
konzorciumára történõ teljes körû kiterjesztése
– K. É. – 5199/2008)
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16233 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [I. ker., Aladár u. (Mészáros u.–Hegyalja út között) csatornarekonstrukció
tervezése – K. É. – 5236/2008]
16234 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [VII. ker., Bajza u.
(Városligeti fasor–Damjanich u. között) csatornarekonstrukciók tervezõi és engedélyeztetési tevékenységének ellátása – K. É. – 5237/2008]
16234 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [X. ker., Fertõ u. (Bihari u.–Hizlaló tér között) csatornarekonstrukció tervezése – K. É. – 5238/2008]
16235 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (2 klt. nagy teljesítményû tábori víztisztító állomás beszerzése állomásonként 2 klt. ivóvíz-csomagoló
berendezéssel készletezve – K. É. – 5061/2008)
16235 Kiskunhalasi Református Egyházközség Tormássy János
Konviktusa (a Kiskunhalasi Református Egyházközség
Tormássy János Konviktusának közétkeztetéséhez élelmiszer beszerzése, 7. rész: tejtermékek – K. É. –
3179/2008)
16238 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (Vrbovka–Õrhalom térségében lévõ Ipoly-híd tervezése, szakvélemény-készítés a Busince–Nógrádszakáll térségben
lévõ Ipoly-híd-tervre – K. É. – 4415/2008)
16238 Magyar Nemzeti Bank (gépészet – K. É. – 5759/2008)
16239 Naszály–Galga TISZK Kht. (Naszály út 31. alatti épületének teljes körû építészeti, épületgépészeti, épületvillamossági felújítása – K. É. – 3004/2008)
16240 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. (püspökszilágyi
RHFT 4 darab A típusú medencéjének átalakítása
– K. É. – 5206/2008)
16241 Széchenyi István Egyetem (használaton kívüli kompresszorház és szivattyúház mûtermi infrastruktúra
épületté történõ felépítése, átalakítás, bõvítés által, kiviteli dokumentáció elkészítése – K. É. – 5193/2008)
16241 Széchenyi István Egyetem (új mûtermi épület belsõ felszerelési és/vagy berendezési eszközeinek, tárgyainak
beszerzése HEFOP/4.1.2.P-2004/07-0029/1.0 – K. É. –
5194/2008)
16242 Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás (a szélessávú
hálózatok önkormányzatok általi kiépítésének támogatása Magyarország kevésbé vonzó településein projekt megvalósítása Szeghalom, Füzesgyarmat, Körösladány, Vésztõ és Bucsa településeken – K. É. –
5209/2008)
16243 Takarékszövetkezeti Informatikai Kft. (képzési szolgáltatások beszerzése – K. É. – 5060/2008)
16243 Téglás Város Önkormányzata (Fenyves utca szilárd burkolattal történõ kiépítése – K. É. – 5156/2008)

Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról
16245 Vám- és Pénzügyõrség Nyugat-dunántúli Regionális Parancsnoksága (ingatlanok takarítása – K. É. –
5103/2008)
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Helyesbítés
16246 Budapest Fõváros Önkormányzata helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. április 4-i, 40. számában, K. É. –
4645/2008 számon megjelent tájékoztató helyesbítése
– K. É. – 5873/2008)
16246 Budapest Fõváros Önkormányzata helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. április 4-i, 40. számában, K. É. –
4266/2008 számon megjelent ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. – 5874/2008)

Módosítás
16247 Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza
módosítása (a Közbeszerzési Értesítõbe 2008. március 21-én K. É. – 3709/2008 számon feladott egyszerû eljárás ajánlattételi felhívásának módosítása – K. É. –
5185/2008)
16248 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség módosítása (HEFOPcélcsoport specifikus eredményeire irányuló felmérés
teljes körû lebonyolítása – K. É. – 5748/2008)
16249 Péteri Község Önkormányzata módosítása (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. március 28-i, 37. számában, K. É. –
4855/2008 számon megjelent egyszerû eljárás ajánlattételi felhívásának módosítása – K. É. – 6010/2008)

A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG HATÁROZATAI
16251 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság (a
Zóna Vendéglátó Kft. jogorvoslati kérelme Nagykõrös
Város Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen)
16254 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság (a
Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. által Maroslele Község Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen benyújtott jogorvoslati kérelme)
16260 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az East-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt. jogorvoslati kérelme Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen)
16269 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság (a
Mélyépítõ Budapest Kft. által a Budapest Airport Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtér Üzemeltetõ Rt.
közbeszerzési eljárása ellen benyújtott jogorvoslati kérelem)
16272 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság (a
Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt. jogorvoslati kérelme Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen)
16279 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság (a
Maraton-Lapcsoport Multivízió Kiadói Kft. jogorvoslati kérelme Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
ajánlatkérõ közbeszerzési eljárása ellen)
16283 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az EU Comfort Kft. jogorvoslati kérelme Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzési eljárása ellen)
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A Közbeszerzési Értesítõ 46. számának (2008. április 18.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

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

Részvételi felhívás egyes ágazatokban

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
16300 Budapest XVIII. Kerület Városüzemeltetõ Kht. (útépítés
– K. É. – 5760/2008)
16305 Gróf Esterházy Kórház és Rendelõintézeti Szakrendelõ
(gyógyszerek és kötszerek beszerzése – K. É. –
5831/2008)
16311 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (bányamûveléssel
érintett területek adatbázisának összeállítása, a szükséges adatok gyûjtése, számítása és digitális rendszerben
való rögzítése – K. É. – 5344/2008)
16318 MECSEK-ÖKO Zrt. (III/A meddõhányó és löszbánya
tájrendezése – K. É. – 5692/2008)
16324 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [VK001 tervezési
szerzõdés az M4 gyorsforgalmi út Fegyvernek–Püspökladány közötti szakasz tanulmánytervének, elõzetes
(környezetvédelmi) vizsgálati dokumentációjának elkészítésére – K. É. – 5792/2008]
16329 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnok
megyei jogú város belterületi burkolt és burkolatlan útjainak, kerékpárútjainak, járdáinak fenntartása, útpadka- és árokrendezések, ezen munkákhoz kapcsolódóan közmûhálózat fejlesztése vállalkozási szerzõdés
keretében – K. É. – 5261/2008)
16335 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (Békéscsaba, Deák F. u. 2. szám alatti irodaépület felújítása
– K. É. – 5104/2008)

16366 E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. [Dunaújváros-dél
120/(20) kV-os alállomás létesítése – K. É. – 5895/2008]
16370 E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. (Kanizsavár
120/10 kV-os alállomás bõvítése – K. É. – 5916/2008)
16375 E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. (Királyegyháza
120/10 kV-os alállomás létesítése – K. É. – 5918/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
16380 Diákhitel Központ Zrt. (munkaerõ-kölcsönzés – K. É. –
5765/2008)
16384 Kõröshegy Község
– K. É. – 5526/2008)

Önkormányzata

(közétkeztetés

16388 Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (vállalkozási szerzõdés távhõ-szolgáltatási rendszer korszerûsítésére és
üzemeltetésére – K. É. – 5917/2008)
16393 Vése Község Önkormányzata (az önkormányzatok fenntartásában mûködõ intézményekben gyermek- és szociális étkeztetés, valamint az alkalmazottak részére közétkeztetés biztosítás – K. É. – 5606/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
16398 Hugyag Község Önkormányzata (települési szilárd
hulladék begyûjtése, elszállítása és ártalmatlanítása
– K. É. – 5613/2008)
16401 Johanneum Evangélikus Diakóniai Központ (élelmiszer-alapanyagok beszerzése – K. É. – 5433/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására
16341 Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet
(NUSI BOK – élelmiszer – K. É. – 5777/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

16348 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság [egységes digitális rádiótávközlõ rendszer (EDR) vízügyi
szervezeteket összefogó VPN-jének üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása – K. É. – 5766/2008]

16407 Kenderes Város Önkormányzata (központi konyha élelmiszer-beszerzése – K. É. – 5165/2008)
16412 Mélykút Nagyközség Önkormányzata Gondozási Központ
(2008. július 1.–2009. június 30. között 400 adagos
konyha élelmiszer-beszerzése – K. É. – 5360/2008)
16420 Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás (1 db targonca, 1 db
hídmérleg, 2 db hûtõházi konténermozgató kocsi, 4 db
hulladéktároló konténer beszerzése – K. É. –
5585/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
Elõzetes tájékoztató hirdetmény
16355 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (a Vámés Pénzügyõrség 2008. évi elõzetes összesített tájékoztatója – K. É. – 5594/2008)

16425 Balassi Intézet (a Római Magyar Akadémia Palazzo épülete építés-szerelési munkáinak kivitelezése – K. É. –
5905/2008)
16431 Dunavarsány Város Önkormányzata (mûvelõdési ház rekonstrukciója – K. É. – 5388/2008)
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16435 Hardfarm Agrártermelõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
(EMVA állattartó telep korszerûsítése – K. É. –
5416/2008)
16440 Nagykõrös Város Önkormányzata [Kecskeméti u. 3/C lakóépület felújításának (homlokzatának hõszigetelése és
nyílászáróinak cseréje) kivitelezési munkái – K. É. –
5550/2008]
16445 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (elõmegvalósíthatósági tanulmány készítése a Pécsi Állatkertnek Pécs,
Árpád-tetõ 0580 hrsz. alatt található ingatlanon történõ kialakítása és turisztikai célú fejlesztése tárgyban
– K. É. – 5868/2008)
16451 Tiszaújváros Város Önkormányzata (közterületek rehabilitációja: járdaépítések és -felújítások, parkolók kialakítása ajánlatkérõ közterületein – K. É. –
5101/2008)
16457 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (Száva
u. 7. szám alatti nyílászárók cseréje – K. É. – 5713/2008)
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16469 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 44. számában,
2008. április 14-én K. É. – 4847/2008 számon megjelent
ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. – 6147/2008)
16469 Tököl Város Önkormányzata helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. április 11-i 43. számában K. É. –
5343/2008 számon megjelent egyszerûsített eljárás
ajánlati felhívásának helyesbítése – K. É. – 6109/2008)

Módosítás
16470 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata módosítása (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. április 7-i 41. számában K. É. – 5056/2007 számon megjelent egyszerû
eljárás ajánlattételi felhívásának módosítása – K. É. –
5770/2008)

16462 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata [Zalaegerszeg város közúthálózatának (utak, parkolók) kisebb építési munkái – K. É. – 5277/2008]

A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG
HATÁROZATAI
Helyesbítés
16467 Budapest Fõváros Önkormányzata helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. április 4-i, 40. számában, K. É. –
4593/2008 számon megjelent tájékoztató helyesbítése
– K. É. – 5872/2008)
16467 Legfõbb Ügyészség helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. március 31-i 38. számában K. É. – 4707/2008
számon megjelent ajánlati felhívás helyesbítése
– K. É. – 6056/2008)
16467 Monor Város Önkormányzata helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 40. számában, 2008. április 4-én K. É. –
4498/2008 számon megjelent egyszerûsített eljárás ajánlati felhívásának helyesbítése – K. É. – 5796/2008)
16467 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kanizsai Dorottya Kórháza helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 43. számában, 2008. április 11-én K. É. – 5129/2008 számon megjelent ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. – 6001/2008)
16468 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 42. számában, 2008. április 9-én
K. É. – 4386/2008 számon megjelent egyszerû eljárás
ajánlattételi felhívásának helyesbítése – K. É. –
6120/2008)
16468 Péteri Község Önkormányzata helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. március 28-i 37. számában,
K. É. – 4855/2008 számon megjelent egyszerû eljárás
ajánlattételi felhívásának helyesbítése – K. É. –
6012/2008)
16469 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 44. számában,
2008. április 14-én K. É. – 4845/2008 számon megjelent
ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. – 6146/2008)

16476 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az Állami Számvevõszék által Zalakaros Város Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen hivatalból
kezdeményezett jogorvoslati eljárás)
16478 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság (a
MOV Corporation Zrt. jogorvoslati kérelme Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménye közbeszerzési eljárása
ellen)
16483 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az ASS Magyarország Kft. által Pápa Város Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen indított jogorvoslati eljárás)
16489 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Magyar Aszfalt Keverékgyártó és Építõipari Kft.
jogorvoslati kérelme Kondoros Nagyközség Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen)
16495 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az Állami Számvevõszék által Bicske Város Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárás)
16498 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az Állami Számvevõszék által Bogács Község Önkormányzata ellen hivatalból kezdeményezett jogorvoslati
eljárás)
16501 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Gesztelyi Építõipari Szolgáltató és Kereskedelmi
Zrt. jogorvoslati kérelme az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal közbeszerzési eljárása ellen)
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A Közbeszerzési Értesítõ 47. számának (2008. április 21.) tartalomjegyzékérõl

16519 A Közbeszerzések Tanácsa Titkársága pályázati hirdetménye

HIRDETMÉNYEK
Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hirdetmények
Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
16520 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága (adatrögzítés – K. É. –
5730/2008)
16526 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (burkolatjel-felújító festés-2/2008 – K. É. – 5960/2008)
16534 Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai KórházRendelõintézet és Baleseti Központ [traumatológiai
implantátumok beszerzése (SG-368.) – K. É. –
2992/2008]
16540 Gyulakonyha Élelmezési, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kht. (különféle élelmiszerek beszerzése – K. É. –
5382/2008)
16544 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza KórházRendelõintézet (laboratóriumi reagensek beszerzése
– K. É. – 5864/2008)
16551 Marcali Városi Kórház (a kórház teljes körû orvosszakmai és egyéb fogyóanyagigényének biztosítása, a folyamatos mûködéshez szükséges raktárkészlet kihelyezésével, a betegellátó egységek közvetlen napi kiszolgálásával – K. É. – 5430/2008)
16554 Megyei és Városi Könyvtár Kaposvár (magyarországi
forgalomban megjelenõ újságok és folyóiratok beszerzése ajánlatkérõ részére – K. É. – 4794/2008)
16558 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (szolnoki vasúti csomópont korszerûsítéséhez szükséges tervezési feladatok – K. É. – 5492/2008)
16564 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (M60 Pécs déli csomópont–Szentlõrinc közötti szakasz tanulmánytervének elkészítése – K. É. – 5762/2008)
16570 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. (1 db hulladékgyûjtõ célgép beszerzése
– K. É. – 5439/2008)
16574 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (fordítási, tolmácsolási és lektorálási feladatok – K. É. –
5709/2008)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban
16581 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (telített tölgy vagy bükk normáltalpfa, telített
tölgy váltótalpfa, illetve hídgerenda – K. É. –
5275/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására
16585 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (flottakezelés/2008.
– K. É. – 5903/2008)
16590 Hévízgyógyfürdõ és Szent András Reumakórház Kht.
[beruházási hitel felvétele (SG-392.) – K. É. –
5867/2008]

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás
megindítására
16596 Esztergom Város Önkormányzata (Esztergom város intézményeinek takarítása – K. É. – 4813/2008)
16602 Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (szakértõi kapacitások biztosítása az IRM-OITH által meghatározott
informatikai projektje vonatkozásában – K. É. –
5718/2008)
16608 ITD Hungary Zrt. (képviseleti megbízás – K. É. –
5900/2008)
16617 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (egyenruházati termékek konfekcionálása – K. É. –
5669/2008)
16622 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (egyenruházati férfi, nõi társasági cipõk beszerzése – K. É. –
5672/2008)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban
16628 FGSZ Földgázszállító Zrt. (az FGSZ Földgázszállító Zrt.
kiemelt objektumainak védelmére kivonuló biztonsági
szolgálat beszerzése – K. É. – 5975/2008)
16634 Fõvárosi Vízmûvek Zrt. (nyílt árkos vízvezetékek rekonstrukciója és szükség szerinti tervezése – K. É. –
5296/2008)
16642 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (a MÁV Zrt. forgalmi
vonatközlekedési információs rendszere megvalósítása
– K. É. – 5764/2008)

Elõzetes tájékoztató hirdetmény
16648 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. [tartalék légiforgalmi irányítóközpont (ANS III épület) kivitelezési munkálatai – K. É. – 5787/2008]
16650 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység („Átmeneti
Támogatás 2006/018-176.03.02 felsõoktatási intézményi kapacitásfejlesztés a bolognai követelményekkel
kapcsolatban” – K. É. – 5908/2008)
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Módosítás
16653 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. módosítása (az Európai Unió Hivatalos Lapjához 2008. március 20-án,
K. É. – 4382/2008 számmal feladott részvételi felhívás
módosítása – K. É. – 5468/2008)
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EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

16696 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (mérnökségek takarítása/2008. – K. É. – 5342/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények
Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
16657 Budapesti Rendõr-fõkapitányság (szállóférõhely-szolgáltatás biztosítása a BRFK dolgozói számára max.
3 ágyas szobákban – K. É. – 6039/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
16662 Eötvös Loránd Mûszaki Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium, Kaposvár (számítástechnikai és oktatástechnikai berendezések beszerzése – K. É. – 5806/2008)

16698 Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ (reggeli és
ebéd beszerzése – K. É. – 5623/2008)
16700 Borsod Volán Személyszállítási Zrt. (Borsod Volán Zrt.
telephelyein környezetvédelmi kármentesítés és kármentesítési monitorozási feladatok ellátása tárgyú eljárás eredménye – K. É. – 5862/2008)
16702 Budaörs Város Önkormányzata (a Bleyer Jakab Német
Nemzetiségi Általános Iskola bõvítése Budaörsön
– K. É. – 5225/2008)
16705 Budapest Fõváros Önkormányzata [átmeneti gyermekotthon (Breznó köz) rekonstrukciójának kivitelezése
– K. É. – 5349/2008]
16707 Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. (Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. gyógy- és strandfürdõinek területén személy- és vagyonvédelmi feladatok ellátása tárgyú szolgáltatás megrendelése – K. É. – 5455/2008)

16666 Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és
Rendelõintézet (toner, patron és printerkazetta beszerzése – K. É. – 5693/2008)

16711 Budapest Hegyvidék XII. Kerületi Önkormányzat (épület-karbantartási és hibaelhárítási feladatok – K. É. –
4531/2008)

16669 Kunhegyes Város Önkormányzata (karbantartási anyag
a Kunhegyes Városért Közalapítvány részére – K. É. –
5527/2008)

16714 Budapesti Közlekedési Zrt. (a budapesti 4. sz. metróvonal építési idejére iroda, irattár és gépkocsiparkolók
biztosítása a DBR Metró Projekt Igazgatóság részére
– K. É. – 5297/2008)
16716 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (távhõvezetéki kivitelezések II/2008. – K. É. – 5733/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
16674 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Budapest XVI. kerületi önerõs útépítések II. – K. É. –
6023/2008)
16679 Fõvárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idõsek Otthona
(élelmiszer-beszerzés 2008–2010. években – K. É. –
5658/2008)
16685 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (speciális hegesztõanyagok és segédanyagok
2008–2009. közötti idõszakra történõ biztosítása
– K. É. – 5879/2008)
16689 Pápa Város Önkormányzata (Pápa, Ady sétány–Gróf út
kerékpárút-építése – K. É. – 5551/2008)

Elõzetes összesített tájékoztató
16694 Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. (Veszprém, Március 15. u. 5. szám alatti 50 × 21 m-es nyitott uszoda és
pancsolómedence kivitelezési munkáinak elvégzése
– K. É. – 5846/2008)

16719 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (távhõvezeték-építési
munkák „I/2008.” – K. É. – 5739/2008)
16722 Debreceni Gyógyfürdõ Kft. (gépjármûbeszerzés keretmegállapodás keretében – K. É. – 5654/2008)
16724 Duna Televízió Zrt. (mobil távközlési szolgáltatás
– K. É. – 4960/2008)
16727 Dunakeszi Város Önkormányzata (Kiscsurgó u., Duna
sor, Pihenõ u. közigazgatási határ által bezárt terület
szennyvízelvezetésének II. üteme – K. É. – 4932/2008)
16730 Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (különféle
gyógyszerek és oltóanyagok beszerzése – K. É. –
5317/2008)
16732 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (magas- és mélyépítéshez, valamint településrendezéshez kapcsolódó
mûszaki tervezés és tanácsadás – K. É. – 5688/2008)
16739 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (magas- és mélyépítéshez kapcsolódó lebonyolítás, mûszaki ellenõrzés
és szaktanácsadás – K. É. – 5747/2008)
16743 Észak-pesti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(fémmegmunkáló és hegesztõmûhely szerszámainak,
berendezéseinek szállítása és telepítése – K. É. –
5682/2008)
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16746 Észak-dunántúli Vízmû Zrt. [ajánlatkérõ által üzemeltetett fogyasztási helyek részére 23 GWh + 18% mennyiségû villamos energia teljes ellátás alapú (menetrendadás nélküli) vagy menetrendes és részleges ellátás alapú adásvétele 2008. március 1. és 2008. december 31.
között – K. É. – 3243/2008]
16748 Gorzsai Paprika Termelõ és Értékesítõ Szövetkezet (tájékoztató a K. É. – 3614/2008 számú eljárás eredményérõl – K. É. – 5919/2008)
16750 Gyomaendrõd Város Önkormányzata (ajánlatkérõ belterületén parkfenntartási feladatok ellátása – K. É. –
5529/2008)
16753 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (repülõeszköz-szimulátorok beszerzése – K. É. –
5608/2008)
16755 Kanizsai Dorottya Kórház (4348/Nagykanizsa/08 labordiagnosztikumok – allergológiavizsgálatokhoz demokészülék – K. É. – 5301/2008)
16758 Magyar Államkincstár (megbízás ügyvédi tevékenység
ellátására – K. É. – 5898/2008)
16760 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (2008. II. negyedév–2009. III. negyedév közötti
idõszakra borítékok, levélpapírok beszerzése – K. É. –
5568/2008)
16762 Mór Város Önkormányzata (számlavezetés és folyószámlahitel – K. É. – 5576/2008)
16765 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (az 55. sz. fõút
41+000–98+480 km-sz. közötti szakasza 11,5 tonnás
burkolatmegerõsítésének és kerékpárút-építés döntés-elõkészítõ tanulmánytervének, engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése és engedélyeztetése – K. É. –
5589/2008)
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16795 Budapest Fõváros XV. Kerületi Önkormányzat („Palota-busz” – K. É. – 5335/2008)
16797 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (karbamid szállítása
– K. É. – 5735/2008)
16798 Hodászi Görög Katolikus Cigány Egyházközség (Angyalok Kertje Óvoda építése – K. É. – 5186/2008)
16800 Hõgyész Nagyközség Önkormányzata (közmûvelõdési
feladatok ellátása és a mûvelõdési ház üzemeltetése
– K. É. – 5111/2008)
16803 Magyar Közút Kht. (keretmegállapodások megkötése
útépítési és -felújítási munkákra az ország területén
– K. É. – 5312/2008)
16810 Magyar Közút Kht. (ROP-eljárás – K. É. – 5779/2008)
16850 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécs-Megyer
városrész központi területének és kapcsolódó közterületeinek, a dokumentációban meghatározott tervezési területre vonatkozó engedélyezési és tenderterveinek elkészítése – K. É. – 5405/2008)
16853 Törökbálint Város Önkormányzata (Törökbálint, Annahegy, M0 melletti terület, víziközmû-építés – K. É. –
5780/2008)
16855 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága
(a „CDTA/NO karbantartása és továbbfejlesztése” tárgyú eljárás eredményérõl tájékoztató – K. É. –
5719/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

16771 Pécsi Tudományegyetem Gazdasági és Mûszaki Fõigazgatóság (ortopédiai protézisek és gerincimplantátumok
beszerzése – K. É. – 5018/2008)

16858 Budapest Fõváros Levéltára (vagyon- és felelõsségbiztosítás és munkáltatói baleset-biztosítás 130 fõ részére
– K. É. – 5462/2008)

16775 Somogy Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
[ajánlatkérõhöz tartozó igazgatóságok ingatlanainak
üzemeltetése (takarítás, õrzés-védés, karbantartás)
– K. É. – 4559/2008]

16858 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (tájékoztató
a szerzõdés teljesítésérõl 1 db komplex rendszámfelismerõ és komplex beléptetõrendszer tervezése és kivitelezése tárgyában a Budai Vár védett területén – K. É. –
5667/2008)

16779 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (utalványok
beszerzése a 2008. évre – K. É. – 5446/2008)
16785 Szociális és Munkaügyi Minisztérium (központi költségvetési forrásból származó gyermekvédelmi programok részére nyújtott támogatások 2006. évi felhasználásának
pénzügyi utóellenõrzése – K. É. – 4430/2008)

16859 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (tájékoztató
a szerzõdés teljesítésérõl a Budapest I. ker., Palota úton
lévõ 3 db mészkõ tömbkõbõl készülõ obeliszk megvalósítása – térvilágítással együtt – tárgyban – K. É. –
5676/2008)
16860 Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ (szarvasi átalakítási munkák – K. É. – 5827/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl
16788 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Közép-dunántúli
Regionális Igazgatósága (irodabérlet, Székesfehérvár,
Móricz Zs. u. 18. – K. É. – 5853/2008)

16860 Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ (kisteleki kirendeltség takarítása – K. É. – 5834/2008)
16861 Duna Televízió Zrt. [mûszeres nézettségmérés (Duna I.
és Duna II. – Autonómia) – K. É. – 4973/2008]

16790 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (4313/
Kecskemét/08 licenc beszerzése – K. É. – 5229/2008)

16862 ELMÛ–ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. (Vérmezõ
120/10 kV-os föld alatt elhelyezett transzformátorállomás építése – K. É. – 5066/2008)

16792 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (4312/
Kecskemét/08 kórház információs rendszer upgrade
– K. É. – 5232/2008)

16863 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XIV., Erzsébet királyné útja rekonstrukciójának tervezése (Hermina
u.–Mexikói út között) – K. É. – 5243/2008]
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HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

16863 Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház
[458 darab elektromos intenzív és kórházi intenzív, valamint kórházi kórtermi ágy (18 db multifunkcionális
elektromos intenzív ágy, 440 db elektromos kórházi
kórtermi ágy) – K. É. – 5212/2008]
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16877 MÁV Zrt. Személyszállítási Üzletág (13 db Interpici Bz
sorozatú C jelû dízel motorkocsi fõjavítása – K. É. –
5283/2008)
16878 Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (étkezési
utalványok beszerzése 14 hónapra – K. É. – 4039/2008)

16864 Gödöllõ Város Önkormányzata (villamos energia biztosítása Gödöllõ város 97 számú feljogosított fogyasztási
helyeire, valamint a város közvilágítására összesen
4,28 GWh/év mértékben – K. É. – 4505/2008)

16878 Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (étkezési
utalványok beszerzése 14 hónapra – K. É. – 4041/2008)

16865 Hajdúböszörmény Város Önkormányzata („A szélessávú
hálózatok önkormányzatok általi kiépítésének támogatása Magyarország kevésbé vonzó településein” projekt megvalósítása Hajdúböszörmény településen
– K. É. – 5599/2008)

16880 Nemzeti Hírközlési Hatóság (rádiómonitoring-telephelyek infrastruktúrájának kialakítása, Kiskunfélegyháza környéki telephelyen – K. É. – 4438/2008)

16866 Heves Megyei Önkormányzat (folyószámla- és hitelkeret-szerzõdés – K. É. – 4719/2008)

16879 Naszály–Galga TISZK Kht. (eszközbeszerzés V. HEFOP
3.2.2. – K. É. – 5845/2008)

16881 Nemzeti Hírközlési Hatóság (iránymérõ antennarendszerek beszerzése – K. É. – 4439/2008)

16867 Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc KórházRendelõintézet (röntgenfilmek és az elõhíváshoz szükséges vegyszer beszerzése – K. É. – 5486/2008)

16881 Nemzeti Hírközlési Hatóság [mûszer beszerzése (az új
digitális szolgáltatások méréséhez, ill. a kiegészítõ monitoringrendszer mérési képességeinek fejlesztéséhez
szükséges eszközök beszerzése) – K. É. – 4440/2008]

16867 Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelõintézet [1 db Premium kategóriájú color/power/pulzus Doppler-ultrahang-diagnosztikai készülék szállítása szülész-nõgyógyászi alkalmazásra realtime 3D (=4D) üzemmóddal – K. É. – 5487/2008]

16882 Nemzeti Hírközlési Hatóság [mûszer beszerzése (az új
digitális szolgáltatások méréséhez, ill. a kiegészítõ monitoringrendszer mérési képességeinek fejlesztéséhez
szükséges eszközök beszerzése) – K. É. – 4441/2008]

16868 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (a külföldön nem fegyveres szolgálatot teljesítõ,
illetve ideiglenesen vagy tartósan külföldön tanulmányokat folytató személyek egyes ellátási és támogatási
feladatainak végrehajtása komplex szolgáltatások folyamatos biztosításának keretében a 2007. évben
– K. É. – 5511/2008)
16869 ITD Hungary Zrt. (HTEC-USA iroda mûködtetése
– K. É. – 5838/2008)
16870 Kaposi Mór Oktató Kórház (különféle orvosi gép-mûszerek szállítása a Kaposi Mór Oktató Kórház részére
– K. É. – 5600/2008)
16871 Kõszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása (GVOP 2005-4.4.2. nyertes pályázat megvalósítása: szélessávú hálózat kiépítése Bozsok, Cák,
Horvátzsidány, Kiszsidány, Kõszegdoroszló, Kõszegpaty, Kõszegszerdahely, Nemescsó, Ólmod, Pusztacsó,
Velem településeken – K. É. – 4127/2008)
16874 Központi Statisztikai Hivatal (a szolgáltatás-külkereskedelmi adatgyûjtõ és -feldolgozó rendszer mûködtetése az
Intrastat-rendszer továbbfejlesztésével – K. É. –
4672/2008)
16874 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (Balatonõszöd,
Hárs utca 11. szám alatt lévõ üdülõszálló és oktatási
központ étterme épületén építési munkák elvégzése
– K. É. – 5235/2008)

16883 Nemzeti Hírközlési Hatóság (spektrummonitoring fix
mérõállomások karbantartása – K. É. – 4442/2008)
16884 Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet [különbözõ kiadványok, nyomdaipari termékek (füzet, könyv,
tankönyv, egyéb kiadvány) különbözõ méretben és példányszámban, fûzött és ragasztókötött kivitelû elõállítása, kiszállítása budapesti telephelyre – K. É. –
4783/2008]
16884 Nyírbátor Város Önkormányzata (szélessávú elektronikus mûsorelosztó és adatkommunikációs hálózat megtervezése és kivitelezése – K. É. – 3698/2008)
16885 Országgyûlés Hivatala (négy db, új, felsõ-közép kategóriás személygépkocsi vásárlása – K. É. – 5052/2008)
16885 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (KEUNY 08/06
– tájékoztató szerzõdés részteljesítésérõl – K. É. –
5934/2008)
16886 Rakamazi Almatermelõ, Értékesítõ Szövetkezet (villástargonca, traktor, erõgépek, permetezõ, forgatóeke,
öntözõberendezés beszerzése – K. É. – 5393/2008)
16887 Répce Fejlesztési és Informatikai Társulás („A szélessávú
hálózatok önkormányzatok általi kiépítésének támogatása Magyarország kevésbé vonzó településein” projekt megvalósítása a Répce Fejlesztési és Informatikai
Társulás területén – K. É. – 5593/2008)

16875 Magyar Nemzeti Bank [takarítási szolgáltatás az MNB
épületeiben (2006–2008.) – K. É. – 5249/2008]

16888 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(szennyvíz-elvezetési és -tisztítási rendszer fejlesztése
– szakértõi segítségnyújtás a projektmenedzselõ egység
részére – K. É. – 4812/2008)

16876 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ (termékcímzéshez szükséges nyomtatók és címkézõegység beszerzése – K. É. – 5234/2008)

16889 TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. (a 2007. évben tervezett rekonstrukciós és kapacitásbõvítési munkák
– K. É. – 5309/2008)

16877 Magyar Televízió Zrt. (25 940 db általános világítási izzó, 2250 db speciális stúdiótechnikai fényforrás beszerzése – K. É. – 5400/2008)

16890 TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. (a 2007. évben tervezett rekonstrukciós és kapacitásbõvítési munkák
– K. É. – 5310/2008)

2376

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

16890 Volánbusz Zrt. (hosszú távú bérleti szerzõdés a Fót
0221/5. hrsz. alatti ingatlanon elhelyezendõ jármûjavító gépekre és berendezésekre – K. É. – 5219/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
16892 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(F épület I. lh. II. emelet 202/4. és 202/4A. helyiség felújítása, H épület alagsor 001/b. mûhely felújítása
– K. É. – 5484/2008)
16892 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XI., Laufenauer u.-i
(Aga u.–Ibrahim u. között) csatornarekonstrukció
– K. É. – 5555/2008]
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16902 Komárom Város Önkormányzata (Gábor Áron u. 5. szám
alatti társasház hõszigetelése – K. É. – 5572/2008)
16902 Komárom Város Önkormányzata (Gábor Áron u. 3/B
szám alatti társasház hõszigetelése – K. É. – 5573/2008)
16903 Komárom Város Önkormányzata (Gábor Áron u. 3/B
szám alatti társasház lakásaiban nyílászárócserék elvégzése – K. É. – 5575/2008)
16903 Leányvár Község Önkormányzata (hitel – K. É. –
2155/2008)
16904 Magyar Nemzeti Bank (tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl – EPSJ – K. É. – 5495/2008)
16904 Magyar Posta Zrt. (92 900 db különbözõ típusú és darabszámú kellékanyag szállítása – K. É. – 5394/2008)

16893 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (11 db tehergépjármû
szállítása – K. É. – 5454/2008)

16905 MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. [ODS, VEFIR és Adattárház karbantartása, támogatása (2004-0008) – K. É. – 6021/2008]

16893 Fõvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház (1 db CT-berendezés beszerzése – K. É. – 5279/2008)

16906 Serényi László Általános Iskola, Putnok (élelmiszer beszerzése – K. É. – 4865/2008)

16894 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium („Alapozó-, döntés-elõkészítõ tanulmány készítése a szélessávú elektronikus kommunikáció társadalmi szintû elterjesztésére
készülõ – a szélessávú hozzáférés feltételeinek javítását
célzó – akcióprogramhoz” tárgyban 1 darab tanulmány készítése – K. É. – 4981/2008)
16896 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata [szélessávú internetszolgáltatás igénybevételére alkalmas, több
településrészt összekötõ optikai gerinchálózat megtervezése és megépítése (Katonatelep, Hetényegyháza,
Kadafalva és Méntelek) – K. É. – 5467/2008]
16896 Komárom Város Önkormányzata (Csokonai u. 13. szám
alatti társasház fûtés-korszerûsítésének kivitelezése
– K. É. – 5558/2008)

16906 Vám- és Pénzügyõrség Dél-alföldi Regionális Parancsnoksága (határátkelõhelyek tisztasági festése – K. É. –
5978/2008)
16907 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (XIV.,
Hungária krt. 112–114. sz. alatti irodaépület, tetõtér
beépítése tervezési feladatai – K. É. – 5836/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

16897 Komárom Város Önkormányzata (Csokonai u. 3. szám
alatti társasház lakásaiban nyílászárócserék – K. É. –
5559/2008)

16909 Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hivatal (Hûvösvölgyi úti gyûjtõcsatorna kivitelezési munkái
– K. É. – 4408/2008)

16897 Komárom Város Önkormányzata (Csokonai u. 3. szám
alatti társasház hõszigetelése – K. É. – 5560/2008)

16910 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt. [X. ker., Halom út csatornarekonstrukció tervezése (Ászok u.–Martinovics
tér között) – K. É. – 5239/2008]

16898 Komárom Város Önkormányzata (Csokonai u. 13. szám
alatti társasház hõszigetelése – K. É. – 5561/2008)
16899 Komárom Város Önkormányzata (Csokonai u. 13. szám
alatti társasház lakásaiban nyílászárócserék – K. É. –
5562/2008)
16899 Komárom Város Önkormányzata (Gábor Áron u. 1. szám
alatti társasház hõszigetelése – K. É. – 5563/2008)
16900 Komárom Város Önkormányzata (Gábor Áron u. 1. szám
alatti társasház lakásaiban nyílászárócserék elvégzése
– K. É. – 5565/2008)
16900 Komárom Város Önkormányzata (Gábor Áron u. 3/A
társasház hõszigetelése – K. É. – 5567/2008)
16901 Komárom Város Önkormányzata (Gábor Áron u. 3/A
szám alatti társasház lakásaiban nyílászárócserék elvégzése – K. É. – 5569/2008)
16901 Komárom Város Önkormányzata (Gábor Áron u. 5. szám
alatti társasház lakásaiban nyílászárócserék – K. É. –
5571/2008)

16910 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt. [X. ker., Kõrösi Cs. u.
(Kõrösi Cs. u. 43–51.) csatornarekonstrukció tervezése
– K. É. – 5240/2008]
16911 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt. [XVII., Pesti út 174.
csatornarekonstrukció tervezése (Kasza utcánál)
– K. É. – 5242/2008]
16911 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (légkondicionált kutyaszállító utánfutó beszerzése – K. É. – 5536/2008)
16912 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (MH analóg távbeszélõ központok fenntartása
– K. É. – 5930/2008)
16912 Magyar Közút Kht. (a magyarcsanádi Szent Gellért-híd
és a hozzá vezetõ magyar oldali útszakasz újjáépítéséhez szükséges engedélyezési tervek készítése tárgyban
létrejött tervezési szerzõdés módosítása – K. É. –
5048/2008)
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16913 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató módosítása a 6. sz. fõút 30,5–48,8 km-szelvények közötti szakaszának út- és hídrehabilitációs, valamint az egyéb
hozzá kapcsolódó meghatározott munkák tárgyában
– K. É. – 5365/2008)
16914 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató módosítása a 6. sz. fõút 48,8–65,7 km-szelvények közötti szakaszának út- és hídrehabilitációs, valamint az egyéb
hozzá kapcsolódó meghatározott munkák tárgyában
– K. É. – 5367/2008)
16915 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged, Tarján pótmunkák – K. É. – 5532/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl
16916 Diákhitel Központ Zrt. (étkezési, ajándék- és kultúrautalványok beszerzése – K. É. – 5858/2008)

Összegezés az egyszerû közbeszerzési eljárásban az ajánlatok
elbírálásáról
16918 Budakeszi Város Önkormányzata (ajánlatkérõ közigazgatási területén található Ösvény u., Rigli u., Makkosi
u., Gábor Á. u., Füredi u., Kálló esperes u., Rózsa köz
részleges útburkolat-felújítása – K. É. – 4451/2008)
16919 Közbeszerzések Tanácsa (a közbeszerzésekkel kapcsolatos korrupciós helyzetfelmérésre, korrupciós veszélyek
feltárására és korrupcióellenes javaslatok kidolgozására
irányuló mélyinterjús kutatás megszervezése és végrehajtása 3 célcsoportban – K. É. – 5832/2008)
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16927 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. helyesbítése (csigaszivattyús átemelõ felújítása tárgyú ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. – 6170/2008)
16927 Magyar Országos Levéltár helyesbítése [levéltári dokumentumok (kataszteri térképek) digitalizálása, eljárás
minõsítésének helyesbítése – K. É. – 6206/2008]
16927 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. helyesbítése (helyesbítés a 61. sz. fõút Zala megyei szakaszán 11,5 tonnás
burkolatmegerõsítés kivitelezési munkáinak elvégzése
tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásához
– K. É. – 6060/2008)
16928 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet helyesbítése [tüdõvarró gépek, tárak beszerzése (SG-397)
– K. É. – 6126/2008]
16928 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa
András Oktató Kórháza helyesbítése (helyesbítés
– K. É. – 6160/2008)
16928 Szivárvány Óvoda és Bölcsõde, Balatonfûzfõ (a Közbeszerzési Értesítõ 45. számában, 2008. április 16-án
K. É. – 5399/2008 számon megjelent egyszerû eljárás
ajánlattételi felhívásának helyesbítése – K. É. –
6236/2008)

Módosítás
16929 Budapest Fõváros V. Kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata (közétkeztetés – K. É. – 6243/2008)

A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG
HATÁROZATAI

Éves statisztikai összegezés
16924 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet (éves
statisztikai összegzés – K. É. – 6069/2008)

Helyesbítés
16927 Budapest Fõvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda,
Általános Iskola és Intézményei helyesbítése (közétkeztetési szolgáltatások nyújtása oktatási intézmény számára – K. É. – 6098/2008)

16931 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság (a
Lithotech Szolgáltató Bt. jogorvoslati kérelme a Kaposi
Mór Oktató Kórház közbeszerzési eljárása ellen)
16934 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság (a
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
elnöke által Budapest Fõváros XV. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye ellen hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárás)
16937 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság (a
Fehérép Kft. által a Tisza Lakásépítõ és Fenntartó Szövetkezet közbeszerzési eljárása ellen kezdeményezett
jogorvoslati eljárás)
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A Cégközlöny 16. számában (2008. április 17.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-06-002634/18. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) INTERMONTIR Kereskedelmi, Építõ, Ügynöki és Szolgáltató Szövetkezet (1221
Budapest, XXII., Péter Pál utca 162.; cégjegyzékszáma:
01 02 053219; adószáma: 10557527-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
INTERMONTIR Kereskedelmi, Építõ, Ügynöki és
Szolgáltató Kisszövetkezet
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Investment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Budapest, Seregély u. 17., 1301 Bp., Pf. 18.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER Befektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán u. 3.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-006257/9. 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) Koncz és Társa Épitõipari Betéti
Társaság (rövidített elnevezése: Koncz és Társa Bt.)
(1144 Budapest, Szentmihályi u. 26/B; cégjegyzékszáma:
01 06 414035; adószáma: 28578820-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40. 6/3.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-005546/8. 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) „MC. DJ.” Vendéglátoipari Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (rövidített elnevezése: „MC. DJ.” Bt.) (1071 Budapest, Dózsa Gy.
u. 80. II/2.; cégjegyzékszáma: 01 06 116455; adószáma:
28264307-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG Felügyelet Felszámoló, Végelszámoló Vagyonrendezõ és Csõdkezelõ
Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59. 5. em. 2.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-002846/7. sz. végzése
felszámolás megindításánk közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LINEAR’93 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (1067 Budapest, Szondy
u. 40. 2. em. 24.; cégjegyzékszáma: 01 06 216170; adószáma: 28374640-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1046 Budapest, Ugró Gy. u. 11.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-08-000471/6. 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) KARMAZSIN Marketing-Reklám és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (1027 Budapest, Margit krt. 8–10.; cégjegyzékszáma: 01 06 517896; adószáma: 28672209-1-41) 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
16.Fpk.01-08-000612/5. 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) PREMIER-GUARDE Védelmi
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1105 Budapest, Maláta u. 17.; cégjegyzékszáma:
01 06 518898; adószáma: 28884864-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó és Pénzügyi Tanácsadó Menedzser Zrt., 1148 Budapest, Fogarasi
út 58.

A Fõvárosi Bíróság
12.FpkR1-06-004720/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-000286/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. szeptember 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZIRIUSZ Vagyonvédelmi
és Kereskedelmi Szolgáltató Betéti Társaság (1121
Budapest, Mátyás király út 10.; cégjegyzékszáma:
01 06 714657; adószáma: 29130539-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Libra Közgazdász Zrt., 1062 Budapest, Andrássy út 91., levelezési cím:
1364 Budapest, Pf. 87.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Ellenállás 2000 Vendéglátó és
Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1114
Budapest, Bartók Béla út 19. fszt. 2.; cégjegyzékszáma:
01 06 739455; adószáma: 20947187-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Ellenállás 2000 Vendéglátó és Szolgáltató Betéti Társaság
Telephelye(i):
1112 Budapest, Sasadi út 127.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-05-006379/21. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) 2 Z PLUSZ Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1039 Budapest, Bebo K.
u. 11. 4. em. 18.; cégjegyzékszáma: 01 06 719397; adószáma: 20208279-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1152 Budapest, Kazinczy utca 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási ZRt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., 1364 Bp., Pf. 428.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-006139/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „AlterEgo Kreatív” Szolgáltató Bt. (1196 Budapest, Petõfi u. 131.; cégjegyzékszáma:
01 06 739966; adószáma: 20961392-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev.-cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-004307/11. 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) AB CONTROL Tanácsadó
Betéti Társaság (rövidített elnevezése: AB CONTROL Bt.) (1195 Budapest, Nagysándor J. utca 10.
I. em. 5.; cégjegyzékszáma: 01 06 737257; adószáma:
20889360-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-07-004182/10. 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) ER + BÉ Építõipari és Kereskedelmi Betéti Társaság (1095 Budapest, Soroksári út 84.
1. em. 25.; cégjegyzékszáma: 01 06 743044; adószáma:
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21044359-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136.
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01 06 745638; adószáma: 20646240-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
EXUVIUM Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-000616/8. 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) NEVE-MADAN Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (rövidített elnevezése: NEVE-MADAN Bt. végelszámolás
alatt) (1052 Budapest, Galamb u. 5. 4. em. 2.; cégjegyzékszáma: 01 06 745051; adószáma: 21098994-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-001556/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. július 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Hais és társa Építõipari Szolgáltató
Betéti Társaság (1192 Budapest, Baross u. 72.; cégjegyzékszáma: 01 06 745076; adószáma: 21099287-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Ha-Re Építõipari Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazdaság-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest,
Rózsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-003446/11. 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) Lopelló Unió Kereskedelmi és Szolgáltató Társaság végelszámolás alatt (rövidített elnevezése: Lopelló Unió Bt. v. a.) (1126 Budapest, Istenhegyi
út 7. A ép. mfszt. 2.; cégjegyzékszáma: 01 06 749193; adószáma: 21354531-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VIENNA CONSULT Gazdasági és Adótanácsadó Kft., 1119 Budapest,
Petzvál József u. 56. fszt. 4–5.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-000481/6. 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) Voigt & Partner Építõ Betéti
Társaság végelszámolás alatt (1142 Budapest, Kassai
u. 116.; cégjegyzékszáma: 01 06 749582; adószáma:
21365713-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Voigt & Partner Építõ Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-000238/6. 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) EXUVIUM Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1111 Budapest, Kruspér utca 3.; cégjegyzékszáma:

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-07-006188/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 30. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) BOBI HUNGARY Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1103
Budapest, Petrõczy u. 45. fszt. 3.; cégjegyzékszáma:
01 06 750199; adószáma: 21382749-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-001557/23. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KÁTAI MIKLÓS Épületvillamossági, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(1195 Budapest, Árpád u. 11/A 10. em. 30.; cégjegyzékszáma: 01 06 751448; adószáma: 21415966-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-001883/12. 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) Mátéfi és Társa Építõipari Betéti
Társaság (1185 Budapest, Kupeczky J. u. 6.; cégjegyzékszáma: 01 06 751591; adószáma: 21419764-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó ZRt., 1146 Budapest, Cházár András u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-005926/5. 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) AFRIKA CSILLAGA Vendéglátó,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1084 Budapest, Víg u. 5–7. 2. em. 7.; cég-
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jegyzékszáma: 01 06 753505; adószáma: 21474062-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
AFRIKA CSILLAGA Vendéglátó, Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1071 Budapest, Dózsa Gy. u. 80/A 4. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-08-000882/6. 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) GASTRO-IMPERIUM Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (1024 Budapest, Kisrókus u. 21.; cégjegyzékszáma:
01 06 756394; adószáma: 21551941-2-41) 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
15.Fpk.01-07-002593/9. 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) „LAKTISZTA” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1112 Budapest, Etele
u. 46/B 6. em. 6.; cégjegyzékszáma: 01 06 759245; adószáma: 21807541-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ANACONDA 2003 Security Vagyonvédelmi Betéti
Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
MOSLAK-2005 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1195 Budapest, Ady E. út 164.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vállalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Budapest, Jeszenák János u. 59.
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A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-06-007077/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. augusztus 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) H. KONTROLL Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1123 Budapest, Alkotás
u. 15.; cégjegyzékszáma: 01 06 767698; adószáma:
21330687-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
H. KONTROLL Biztonsági, Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3532 Miskolc, Böngér u. 25.
3533 Miskolc, Lorántffy Zs. u. 32. A ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Libra Közgazdász Zrt., 1062 Budapest, Andrássy út 91., levelezési cím:
1364 Budapest, Pf. 87.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-006308/8. 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) IBOLIT ÉPÍTÕANYAG KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ
TÁRSASÁG (1037 Budapest, Fehéregyházi út 9.; cégjegyzékszáma: 01 09 064691; adószáma: 10303098-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1077 Budapest VII., Dob u. 107.
1037 Budapest, Bécsi út 343.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-08-000288/5. 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) TANDEX INTERSERVICE Kereskedelmi Szolgáltató és Kereskedelemfejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt
(1131 Budapest, Gyermek tér 6.; cégjegyzékszáma:
01 09 067685; adószáma: 10352030-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
TANDEX INTERSERVICE Kereskedelmi Szolgáltató
és Kereskedelemfejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 4.
1107 Budapest, Barabás utca 40/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-006700/9. 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) PROTECH Prohászka Technológiai Korlátolt Felelõsségû Társaság (1148 Budapest,
Kerepesi út 58.; cégjegyzékszáma: 01 09 068136; adószáma: 10378979-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyonértékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-08-000540/6. 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) „BUDA KERT-BUDA TRADE”
Termelõ, Fejlesztõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1095 Budapest, Soroksári
út 117/D; cégjegyzékszáma: 01 09 074510; adószáma:
10500329-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
Ottó u. 6–8.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-06-004489/18. 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) Invenció Szervíz Kft. (1108 Budapest, Jászberényi u. 55.; cégjegyzékszáma: 01 09 075640;
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adószáma: 10526512-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
TANÁCSADÓ Kft., 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7.
B ép. II. em. 21.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-001841/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „HS-KER” Hûtõtechnikai és Vízdesztilláló Kereskedelmi és Szakszervíz Korlátolt Felelõségû Társaság (1173 Budapest, Újlak u. 34.; cégjegyzékszáma: 01 09 263028; adószáma: 10828917-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-004401/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 31. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NERTHUS-NOVATECH
Mezõgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1215 Budapest, Ív u. 68.; cégjegyzékszáma:
01 09 466639; adószáma: 11270386-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
INNOWEST Mezõgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Mártírok u. 32.
1114 Budapest, Szabolcska Mihály u. 5. III/1.
Jogelõd(ök):
WERT-EX Kereskedelmi Kft.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyonértékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-06-005603/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. október 10. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) VINTAGE Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1221 Budapest, Gyepsor u. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 562265; adószáma:
12180161-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1088 Budapest, Rákóczi út 53–55.
1083 Budapest, Práter u. 49. 1. em. 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1134 Budapest, Apály
u. 4. B ép. 4/17.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-07-000118/18. 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) KAPY ABC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1221 Budapest,
Mária Terézia u. 28–30. VIII/46. sz.; cégjegyzékszáma:
01 09 567194; adószáma: 12232464-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
KAPY MARKET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-001142/15. 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) VILLI Építési Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1211 Budapest, Frangepán
u. 7.; cégjegyzékszáma: 01 09 668230; adószáma:
12328303-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1098 Budapest, Toronyház u. 8. III. lépcsõház III. em. 15.
1085 Budapest, Práter u. 14. 3. em. 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.
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A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-005721/7. 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) TOTIS CAMPING Kereskedõ és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1041
Budapest, Deák F. u. 51. 4. em. 12.; cégjegyzékszáma:
01 09 674569; adószáma: 11476582-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
TOTIS CAMPING Kereskedõ és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Ifjúmunkás u. 34. fszt. 3.
1144 Budapest, Zsálya u. 53–55.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Tanácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., 1631 Budapest, Pf. 128.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-08-000520/5. 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) BALOGH és TÁRSA Építõipari
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(1066 Budapest, Teréz krt. 29. fszt. 5.; cégjegyzékszáma:
01 09 675477; adószáma: 11764805-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-04-005691/22. 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) ARNOLD PLUSZ Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1214 Budapest, 8655 dûlõ 13.; cégjegyzékszáma: 01 09 679592; adószáma: 11849476-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SZÁMMISZTIKA PLUSZ Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
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Elõzõ székhelye(i):
1201 Budapest, Alsótelki utca 34. 3. em. 8.
1201 Budapest, Baross u. 118. B ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-08-000821/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) JA-CO Kis- és Nagykereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt
(1039 Budapest, Madzsar J. u. 1.; cégjegyzékszáma:
01 09 681016; adószáma: 11877646-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
JA-CO Kis- és Nagykereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Kereskedelmi
Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-06-005330/21. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NEW MEDIA ENTERTAINTMENT Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1145 Budapest, Thököly út 116.; cégjegyzékszáma: 01 09 687576; adószáma: 12465224-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett székhelye(i):
9025 Gyõr, Akác u. 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER Befektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán u. 3.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-06-005634/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 13. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) F. C. SYSTEM Informatikai
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1113 Budapest, Rátz László út 44. 2. em. 9.; cégjegyzékszáma:
01 09 693484; adószáma: 12170650-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
CKR Ingatlanhasznosítási Korlátolt Felelõsségû Társaság
CKR SIESTA Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelõsségû
Társaság
F. C. Hungary Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
CKR Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1053 Budapest, Cukor u. 4.
9700 Szombathely, Szent Márton u. 31.
9700 Szombathely, Szabadságharcos u. 8–12.
1072 Budapest, Szövetség u. 39.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1134 Budapest, Apály
u. 4. B ép. 4/17.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-08-000677/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
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A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-005611/9. 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) Jakobicz és Párkányi Kereskedelmi
Kft. (rövidített elnevezése: Jakobicz és Párkányi Kft.)
(1106 Budapest, Gépmadár u. 10. 6. em. 25.; cégjegyzékszáma: 01 09 699010; adószáma: 12696800-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanácsadó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7. Levelezési cím:
1539 Bp., Pf. 630.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-006903/7. 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) Unimog Fõvállalkozó és Generálkivitelezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (1074 Budapest, Rejtõ Jenõ u. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 694541; adószáma: 12604144-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
TANÁCSADÓ Kft., 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7.
B ép. II. em. 21.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BAWITT 2001 Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt
(1191 Budapest, Simonyi Zs. u. 31.; cégjegyzékszáma:
01 09 699499; adószáma: 12707199-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BAWITT 2001 Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-001611/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-000602/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FAKUFA-PLUSZ Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1105
Budapest, Mongol u. 4.; cégjegyzékszáma: 01 09 696082;
adószáma: 12636772-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SPEED-K. TRANS Kereskedelmi,
Fuvarozó és Szállító Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (1144 Budapest, Vezér út 47.; cégjegyzékszáma: 01 09 700359; adószáma: 11941248-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
SPEED-K. TRANS Kereskedelmi, Fuvarozó és Szállító
Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-06-006860/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. augusztus 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BLUE PALACE Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1072 Budapest, Dob utca 14. fszt. 19.; cégjegyzékszáma: 01 09 704481; adószáma: 12809215-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
TOMSÖV Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1111 Budapest, Egry József utca 19–21. fszt. 2.
1084 Budapest, Kálvária u. 5. 1. em. 24.
1086 Budapest, Dankó utca 10. fszt. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vállalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Budapest, Jeszenák János u. 59.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-003894/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EVIDENT 2002. Ruhakészítõ és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1091
Budapest, Üllõi út 39–43. 4. em. 34., telephelye: 1087 Budapest, Kõbányai út 16., fióktelepei: 2760 Nagykáta, Tavasz u. 51/B, 8960 Lenti, Szövetkezeti u. 6.; cégjegyzékszáma: 01 09 705850; adószáma: 12837227-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási ZRt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., 1364 Bp., Pf. 428.
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A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-006985/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Pesti Parképítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (1035 Budapest, Szentendrei u. 13. 14. em.
146.; cégjegyzékszáma: 01 09 706030; adószáma:
12840803-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-006835/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Pally Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1095 Budapest,
Soroksári út 110–112.; cégjegyzékszáma: 01 09 707448;
adószáma: 11905088-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
LEGEND FILMS Filmgyártó és Forgalmazó Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Pally Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1016 Budapest, Aladár utca 17. 2. em. 3.
2094 Nagykovácsi, Templom tér 3.
1119 Budapest, Fehérvári út 87.
1016 Budapest, Aladár utca 17. II. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Tanácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., 1631 Budapest, Pf. 128.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-002287/14. 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) ORCZY Borgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1139 Budapest, Petneházy utca 19.; cégjegyzékszáma:
01 09 707873; adószáma: 12877780-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
GILT HUNGARY Építõipari, Beruházó Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
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Nem bejegyzett elnevezése(i):
A & G INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Investment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Budapest, Seregély u. l7., 1301 Bp., Pf. 18.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-04-004801/28. 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) Cel-O-Pharma Gyógyszergyártó
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1117
Budapest, Karinthy Frigyes u. 17.; cégjegyzékszáma:
01 09 708421; adószáma: 12888797-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzser Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-004179/8. 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) KRISSZIN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1239 Budapest,
Grassalkovich út 186.; cégjegyzékszáma: 01 09 709213;
adószáma: 12904293-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Contact Nord Felszámoló Vagyonkezelõ Kft., 1071 Budapest, István u. 47.
II/14., levelezési cím: 1241 Bp., Pf. 97.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-000211/6. 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) DS ARCHITECH Építõipari
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(1223 Budapest, Rózsakert utca 49.; cégjegyzékszáma:
01 09 712699; adószáma: 12973570-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
DS ARCHITECH Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
ARCHITECH 2003 Építõipari Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
1132 Budapest, Kárpát u. 7/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-004772/12. 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) PÁKO-TEAM ‘94 Építõipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1202 Budapest, Pirok Gyula u. 13.; cégjegyzékszáma: 01 09 712985;
adószáma: 12979064-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-06-004718/16. 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) Vajtai Sportbizományi Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1055 Budapest, Markó u. 1. A ép. 4. em. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 713486; adószáma: 12989678-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Sport Bizományi Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., levelezési cím: 1581 Bp., Pf. 108.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-07-006915/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 21. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) VISTEF Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1214 Budapest,
Óvoda u. 4. 2. em. 8.; cégjegyzékszáma: 01 09 716357;
adószáma: 13051374-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 2.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-06-003870/11. 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) EURO REHAB 2003 Rehabilitációs
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1157 Budapest, Kõrakás park 37.; cégjegyzékszáma: 01 09 716424; adószáma: 13052588-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-08-000521/5. 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) HENINNVEST 2003 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1055
Budapest, Szent István krt. 13. 1. em. 4/A; cégjegyzékszáma: 01 09 717274; adószáma: 13070625-2-41) 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
4.Fpk.01-07-003900/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. október 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FARSIDE CLEAN Takarító Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
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(1144 Budapest, Szentmihályi út 20.; cégjegyzékszáma:
01 09 717338; adószáma: 11177984-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Z+F Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
FARSIDE CLEAN Takarító Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3326 Ostoros, Grónai u. 10.
1047 Budapest, Károlyi u. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-006580/7. 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) BEST-MOBIL Autójavító és Alkatrész Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1154 Budapest, Wesselényi u. 78–80.; cégjegyzékszáma:
01 09 718938; adószáma: 12112799-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vállalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Budapest, Jeszenák János u. 59.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-004691/12. 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) Rokolya Projekt Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1051 Budapest, Hercegprímás utca 12.; cégjegyzékszáma: 01 09 720888; adószáma: 13144272-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1131 Budapest, Rokolya u. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,
Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5.
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A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-004227/11. 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) ZOTI FOOD Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1062 Budapest, Aradi utca 59. fszt. 2., fióktelepe: 2194 Tura, MÁV
Állomás, raktárépület; cégjegyzékszáma: 01 09 723995;
adószáma: 12516179-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
H & L Sütõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2194 Tura, Vasútállomás
2194 Tura, Szent István út 82.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó és Pénzügyi Tanácsadó Menedzser Zrt., 1148 Budapest, Fogarasi
út 58.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-000030/6. 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) CHEPAK ÉS TÁRSA Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (1087 Budapest, Kõbányai út 31.; cégjegyzékszáma: 01 09 727195; adószáma: 11474360-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
TRANSIT-FERR Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
CHEPAK ÉS TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Vértanúk tere 1/A
2851 Környe, Ságvári E. 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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dett végzésével a(z) JOB-TOR Tanácsadó és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 36.; cégjegyzékszáma: 01 09 727589; adószáma: 13288138-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG Felügyelet Felszámoló, Végelszámoló Vagyonrendezõ és Csõdkezelõ
Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59. 5. em. 2.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-07-003152/12. 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) B és B Építõipari Fõvállalkozó,
Gazdaság Tanácsadó, Mûanyagfeldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1125 Budapest,
Városkúti út 18.; cégjegyzékszáma: 01 09 729530; adószáma: 12050057-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2251 Tápiószecsõ, Hársfa u. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-005006/10. 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) „BUILD BAU HUNGARY 2004”
Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (rövidített elnevezése: „BUILD
BAU HUNGARY 2004” Kft.) (1196 Budapest, Ady
Endre u. 87.; cégjegyzékszáma: 01 09 734595; adószáma:
13427364-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-004300/16. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-06-001440/34. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 18. napján jogerõre emelke-

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 7. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) TeleForm Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 155.; cégjegyzékszáma:
01 09 738153; adószáma: 10826087-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2330 Dunaharaszti, Fõ út 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-06-006793/20. 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) YY Invest Ingatlanforgalmazó és
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1092 Budapest, Erkel Ferenc utca 18. 1. em. 12/A; cégjegyzékszáma:
01 09 860338; adószáma: 13536015-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Audit Könyvszakértõ Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla u. 131/A.
Lev.-cím: 1087 Bp., Kerepesi út 29/B VII. épület II. emelet.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-05-020121/37. 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) HÉTPERC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1201 Budapest,
Alsótelki u. 67. Régi székhelye: 8800 Nagykanizsa, Erdész u. 41/C; cégjegyzékszáma: 01 09 860649; adószáma:
10380994-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Alpinvest Trading & Consulting Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
„Á/TE” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1052 Budapest, Balassi Bálint u. 27.
1124 Budapest, Fodor u. 104.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-005527/7. 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) PARALELL CONSULTING PRODUCTION Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1075 Budapest, Károly krt. 5. C ép.
3. em. 7.; cégjegyzékszáma: 01 09 861843; adószáma:
12467240-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Investment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Budapest, Seregély u. l7., 1301 Bp., Pf. 18.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-004395/14. 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) DEVEL-MÁTER Fejlesztõ és Szolgáltató Kft. (rövidített elnevezése: DEVEL-MÁTER
Kft.) (1201 Budapest, Nagysándor József utca 26.; cégjegyzékszáma: 01 09 866747; adószáma: 13487320-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-003467/13. 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) PAGODA 2002 Építõipari, Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (rövidített elnevezése: PAGODA
2002 Kft.) (1053 Budapest, Henszlmann utca 11.; cégjegyzékszáma: 01 09 868910; adószáma: 12792621-2-41)
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.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-002664/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GYURKÓ ÉS GYURKÓ Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1135 Budapest, Tahi út 53–59.; cégjegyzékszáma: 01 09 877394; adószáma: 11554723-2-15) 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
24.Fpk.01-07-005683/10. 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) APPLE TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (rövidített
elnevezése: APPLE TRADE Kft.) (1203 Budapest, Topánka utca 5. fszt. 4.; cégjegyzékszáma: 01 09 884295;
adószáma: 13537384-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Audit Könyvszakértõ Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla u. 131/A.
Lev.-cím: 1087 Bp., Kerepesi út 29/B VII. épület II. emelet.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000056/9. 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) PAN-BAU Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7811 Csarnóta, Fõ
utca 28.; cégjegyzékszáma: 02 06 072137; adószáma:
21967717-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
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u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926. (A helyi kirendeltség címe: 7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 1.)

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000002/10. 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) „T-Tenkes Trans” Szállítmányozási Korlátolt Felelõsségû Társaság (7800 Siklós, Liszt
F. u. 7.; cégjegyzékszáma: 02 09 064036; adószáma:
11366610-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Laczkovich Termelõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7800 Siklós, Kállai Éva u. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1146 Budapest,
Thököly u. 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000169/9. 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) Systemtechnik Trade Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7720 Pécsvárad,
Kossuth Lajos utca 25.; cégjegyzékszáma: 02 09 065501;
adószáma: 11549413-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Systemtechnik König Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 25.
7623 Pécs, Magyar L. u. l/C
A bíróság által kijelölt felszámoló: CLIENS Gazdasági
Tanácsadói, Ügyvitelszervezõi és Könyvszakértõi Kft.,
7623 Pécs, Rét u. 15., cégjegyzékszáma: 02 09 000169.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000488/17. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 14. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) EURO-HP-PLUSZ Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. (7623 Pécs, Rákóczi u. 24–26.; cégjegyzékszáma: 02 09 066877; adószáma: 11987549-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000067/11. 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) HAUS CONSTRUCTION
GROUP Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7622 Pécs, Siklósi út 1.; cégjegyzékszáma: 02 09 070400; adószáma: 13602190-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1146 Budapest,
Thököly u. 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000009/10. 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) E-KOO Elektromos és Elektronikai Hulladékok Hasznosítását Koordináló Közhasznú
Társaság (7630 Pécs, Mészkemence utca 2/A; cégjegyzékszáma: 02 14 000102; adószáma: 21939482-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7627 Pécs, Vadász utca 52.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000036/5. 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) „Elsõ Magyar Struccszövetkezet” (6235 Bócsa, II. körzet 16.; cégjegyzékszáma:
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03 02 100299; adószáma: 13007313-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000157/4. 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) Elektromechanikai Vállalat felelõsségvállalásával mûködõ „FESTATI” Festõ, Takarító-Tisztító Gazdasági Munkaközösség „végelszámolás
alatt” (6300 Kalocsa, Miskei u. 21.; cégjegyzékszáma:
03 05 000003; adószáma: 20400385-1-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Elektromechanikai Vállalat felelõsségvállalásával mûködõ „FESTATI” Festõ, Takarító-Tisztító Gazdasági
Munkaközösség
A bíróság által kijelölt felszámoló: REAL-HOLDING
Felszámoló, Vagyonkezelõ, Ipari és Szolgáltató Kft., 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15., cégjegyzékszáma: 01 09
738760.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000186/4. 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) CK Mezõgazdasági Termelõ és Termékforgalmazó Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(6343 Miske, Fõ u. 55.; cégjegyzékszáma: 03 06 102201;
adószáma: 20462336-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
CK Mezõgazdasági Termelõ és Termékforgalmazó Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6343 Miske, Hunyadi u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000113/5. 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) RO-RI Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (6008 Méntelek, Õszibarack u. 12.; cégjegyzékszáma: 03 06 103661; adószáma: 20477419-2-03)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ
Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11., cégjegyzékszáma: 17 09 001262.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000097/6. 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) „L. KOVÁCS és Tsai” Építõipari
Szolgáltató Betéti Társaság (6000 Kecskemét, Belsõnyír 144.; cégjegyzékszáma: 03 06 107191; adószáma:
20512644-2-03) 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 Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000167/4. 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) „JÁR-TRANS” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 34/A; cégjegyzékszáma:
03 06 107791; adószáma: 20517704-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„KER-TRANS” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
„KEREK-TRANS” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
„JÁR-TRANS” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6041 Kerekegyháza, Széchenyi u. 64.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: REAL-HOLDING
Felszámoló, Vagyonkezelõ, Ipari és Szolgáltató Kft., 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15., cégjegyzékszáma: 01 09
738760.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000021/6. 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) AT HOME Tervezõ Kivitelezõ
Kereskedelmi és Gyártó Betéti Társaság (6065 Lakitelek, Árpádszállás 14.; cégjegyzékszáma: 03 06 108020;
adószáma: 20519232-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6060 Tiszakécske, Déryné u. 24.
Jogelõd(ök):
OTTHON ’93 Tervezõ, Kivitelezõ és Szolgáltató Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27. III. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042636.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000013/6. 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) Krisztián-Gold Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (6221 Akasztó, Sallai u. 21.; cégjegyzékszáma: 03 06 109904; adószáma:
20706825-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000022/6. 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) LOVÁRI Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (6230 Soltvadkert, Alsócsábor
dûlõ 4.; cégjegyzékszáma: 03 06 110751; adószáma:

2394

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

21019357-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SANYI ÉS TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6221 Akasztó, Kossuth u. 50/1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
u. 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000850/6. 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) Sáskalapos Termelõ és Kereskedelmi Betéti Társaság (6422 Tompa, Felsõsáskalapos 27.; cégjegyzékszáma: 03 06 110991; adószáma:
21076310-2-03) 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.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000115/5. 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) BALA-96 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (6115 Kunszállás, Bem J. utca 7.; cégjegyzékszáma: 03 06 113622; adószáma: 21320279-1-03)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3529 Miskolc, Hajós A. u. 52. sz. 4/2.
3529 Miskolc, Nyíri D. u. 11. VIII/1.
6115 Kunszállás, Bem J. u. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DÉLPRODUKT
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Petrozsényi u. 16/4., cégjegyzékszáma: 06 09 001253.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000127/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emel-

2008/17. szám

kedett végzésével a(z) „BIZTI-FIX” Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság (6346 Sükösd, Deák
utca 154.; cégjegyzékszáma: 03 06 114118; adószáma:
22281098-1-03) 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 Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000128/6. 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) RD-CONNECT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (6422 Tompa, Attila
utca 5.; cégjegyzékszáma: 03 06 114450; adószáma:
22347693-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DÉLPRODUKT
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Petrozsényi u. 16/4., cégjegyzékszáma: 06 09 001253.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000038/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HART-TRADE Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6326 Harta, Bajcsy-Zsilinszky u. 8.; cégjegyzékszáma:
03 09 100954; adószáma: 10639418-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS
Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000757/7. 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) GENCOMP Számítástechnikai
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecs-
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kemét, Magyar u. 20.; cégjegyzékszáma: 03 09 105026;
adószáma: 11424145-2-03) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Jogelõd(ök):
GENCOMP Számítástechnikai Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS
Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000041/6. 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) Szikora Imre Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecskemét, Lajtha L. u. 4.; cégjegyzékszáma: 03 09 106310; adószáma: 11574367-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Jogelõd(ök):
Szikora Imre Egyéni Cég
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000587/9. 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) Agro-Lar Gyártó, Kereskedelmi,
Kutató és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6000 Kecskemét, Vágó u. 2/A 3. em. 6.; cégjegyzékszáma: 03 09 107801; adószáma: 11905136-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REAL-HOLDING
Felszámoló, Vagyonkezelõ, Ipari és Szolgáltató Kft., 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15., cégjegyzékszáma: 01 09
738760.
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000018/5. 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) GASZTRO-HOST Vendéglátó,
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecskemét, hrsz. 18097.; cégjegyzékszáma:
03 09 109430; adószáma: 12748536-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Úrihegy tanya 51/2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ
Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11., cégjegyzékszáma: 17 09 001262.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000027/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 1. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) CEREMÓNIA BOR- ÉS RENDEZVÉNYHÁZ Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecskemét, Hoffmann J. utca 6.; cégjegyzékszáma: 03 09 109521; adószáma: 12769188-2-03)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000103/5. 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) WILFOR Szerszámgyártó, Fejlesztõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6060 Tiszakécske, Klapka György u. 5.; cégjegyzékszáma: 03 09 109785; adószáma: 12829622-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
u. 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084.
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000014/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000095/5. 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) Szabó Mezõgazdasági Termelõ,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6221 Akasztó, Sallai út 17.; cégjegyzékszáma:
03 09 110017; adószáma: 12890293-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zrt., 1134 Budapest, Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10
041640.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „KER-VÉD” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6078 Jakabszállás, Béke utca 91/A; cégjegyzékszáma: 03 09 111422; adószáma: 13231837-2-03) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON VAGYONKEZELÕ FELSZÁMOLÓ Tanácsadói Kft., 1025
Budapest, Szépvölgyi út 52., cégjegyzékszáma: 01 09
063050.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000608/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000110/6. 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) Szinkron 99 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6435 Kunbaja, Zalka M. u. 2.; cégjegyzékszáma: 03 09 110058; adószáma: 11803089-2-03) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1089 Budapest, Korányi S. u. 3/B 2. em. 58.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
u. 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NEDEL BROTHERS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 4–6.; cégjegyzékszáma:
03 09 111456; adószáma: 13239220-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Dobó körút 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7. B ép. II. em. 21., cégjegyzékszáma: 01 09 870092.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000086/6. 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) PÁLCSI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecskemét, Széchenyi körút 25. 2. em. 6.; cégjegyzékszáma:
03 09 110547; adószáma: 13025209-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Nem bejegyzett székhelye(i):
2700 Cegléd, Pesti u. 145.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS
Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000109/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Berta és Társa Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecskemét, Úrihegy 264.; cégjegyzékszáma: 03 09 111500; adószáma: 13248534-2-03) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

2008/17. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2397

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000035/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000858/5. 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) HERBI és Társa Ipari Szolgáltató
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6035 Ballószög, Hunyadi utca 18.; cégjegyzékszáma:
03 09 111515; adószáma: 13251529-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Tom Tours Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6400 Kiskunhalas, Margaréta u. 19.; cégjegyzékszáma:
03 09 114009; adószáma: 13824321-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6400 Kiskunhalas, Széchenyi utca 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000083/5. 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) „SANCAR” Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecskemét, Klapka u. 9–11.; cégjegyzékszáma: 03 09 113371;
adószáma: 13347664-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 19/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Holding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6722 Szeged, Béke u. 2/C, cégjegyzékszáma: 06 09
002839.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000024/5. 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) CSARNOK 2006 Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6211
Kaskantyú, Bercsényi utca 83.; cégjegyzékszáma:
03 09 113488; adószáma: 13713843-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS
Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000023/6. 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) CONTROL SEC 2000 Vagyonvédelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6323 Dunaegyháza, Kossuth L. u. 21.; cégjegyzékszáma: 03 09 114679;
adószáma: 11986799-2-03) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1091 Budapest, Üllõi út 69.
1117 Budapest, Galvani u. 44.
1081 Budapest, Nap utca 6.
1016 Budapest, Piroska utca 13.
1147 Budapest, Öv u. 149/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000841/10. 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) SANYI Kereskedelmi és Rehabilitációs Foglalkoztató Korlátolt Felelõsségû Társaság
[6085 Fülöpszállás (468/1. hrsz.), Bajcsy-Zsilinszky
u. 22/A; cégjegyzékszáma: 03 09 115077; adószáma:
10707461-2-03] adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
SANY Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
SANYI Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3525 Miskolc, Patak u. 10. II/4.
1023 Budapest, Keleti Károly u. 29/B
1147 Budapest, Fûrész u. 109/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7. B ép. II. em. 21., cégjegyzékszáma: 01 09 870092.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000057/5. 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) KÁSA Építõipari és Szolgáltató
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (5712 Szabadkígyós, Ókigyósi út 43.; cégjegyzékszáma: 04 06 007618;
adószáma: 21823923-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszámoló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A I/3., cégjegyzékszáma: 05 09 005543.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
6.Fpk.05-08-000025/4. 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) Kántor és Társa Építõipari és Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(3711 Szirmabesenyõ, Rákóczi u. 17.; cégjegyzékszáma:
05 06 012479; adószáma: 21152384-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Kántor és Társa Építõipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/1., cégjegyzékszáma: 01 10
043170.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
6.Fpk.05-07-000578/17. 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) PIRAMIS CAR 2000 Szolgáltató
és Építõ Kft. (3528 Miskolc, Kisfaludy u. 29–31.; cégjegyzékszáma: 05 09 010091; adószáma: 12969766-2-05)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PIRAMIS CAR 2000 Szolgáltató és Építõ Kft.
Elõzõ székhelye(i):
3528 Miskolc, Kisfaludy u. 29–31.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II/14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-08-000097/4. 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) DARVAS 4201 Mezõgazdasági termék ügynöki Nagykereskedelmi Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (6721 Szeged, Zárda
u. 6/B; cégjegyzékszáma: 06 06 012422; adószáma:
21004700-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
DARVAS 4201 Mezõgazdasági termék ügynöki Nagykereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA
Szolgáltató Rt., 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11.
IV. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 10 043170.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000649/7. 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) „GOURMAND 2002.” Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (8052 Fehérvárcsurgó, Diós utca 19.;
c é g j e g yz é k s z á ma : 0 7 0 6 0 1 1 1 9 5 ; a d ó s z á ma :
21368668-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
„GOURMAND 2002.” Vendéglátó, Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Ráth György u. l/C,
cégjegyzékszáma: 01 10 043489.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000540/8. 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) KANYAR KOCSMA Vendéglátó és
Kereskedelmi Betéti Társaság (2457 Adony, Petõfi Sándor u. 34.; cégjegyzékszáma: 07 06 012386; adószáma:
21821017-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000469/8. 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) „CATLINE” Vendéglátó, Kereskedelmi és Építõipari Betéti Társaság (2400 Dunaújváros, Bocskai u. 18. 4. em. 1.; cégjegyzékszáma:
07 06 013695; adószáma: 21126501-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6320 Solt, József Attila utca 2. 63. em. 20.
6320 Solt, Kossuth Lajos utca 71.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. I/8.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000509/14. 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) HÖLGY-ÕR Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság (2400 Dunaújváros, Szabadság
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u. 6. 1. em. 1.; cégjegyzékszáma: 07 06 013787; adószáma: 20290636-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
HÖLGY-ÕR Vagyonvédelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1117 Budapest, Váli u. 6. 2. em. 1.
1171 Budapest, Csendítõ u. 15.
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
3.Fpk.07-07-000464/10. 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) BALLOTADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2473 Vál,
Pogányvárpuszta; cégjegyzékszáma: 07 09 002260; adószáma: 11101583-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BALLOTADE Állattenyésztõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság
BALLOTADE Állattenyésztõ és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2473 Vál, Malom út 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000082/5. 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) SBR Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(2400 Dunaújváros, Gagarin tér 11. 3/2.; cégjegyzékszáma: 07 09 004574; adószáma: 11451840-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SBR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7. B ép. II. em. 21., cégjegyzékszáma: 03 09 109743.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000028/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EURO-EXCLUZÍV ‘2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (8096 Sukoró, Kossuth u. 15.; cégjegyzékszáma: 07 09 008690; adószáma: 12853609-2-07)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
EURO-EXCLUZÍV ‘2000 Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, József A. u. 37.
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 Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000216/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Perfekt Gipsz Bau Építõipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2060 Bicske, Vasvári u. 41.; cégjegyzékszáma: 07 09 008969; adószáma: 12922880-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000600/8. 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) Fenstech Ablakgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8154 Polgárdi,
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Balatoni út 1321. hrsz.; cégjegyzékszáma: 07 09 009020;
adószáma: 12932748-2-07) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
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.07-07-000666/6. 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) HERMAN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2484 Agárd,
Kodály Zoltán tér 4.; cégjegyzékszáma: 07 09 009637;
adószáma: 13085935-2-07) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CONSULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelõ Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., cégjegyzékszáma: 01 10 042573.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000602/8. 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) SZABÓ-ÉPKER Építõipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2400
Dunaújváros, Bocskai utca 3. B lház. 8. em. 4.; cégjegyzékszáma: 07 09 010348; adószáma: 13276041-2-07) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2400 Dunaújváros, Római körút 31. 1. em. 1.
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 Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000627/9. 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) „BOR-FERITAS” Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8044
Kincsesbánya, Külterület 03580/1. hrsz.; cégjegyzékszáma: 07 09 010615; adószáma: 11109907-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„BOR-FERITAS TRANS” BEL- ÉS NEMZETKÖZI
FUVAROZÓ ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÓ Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Ady E. u. 22.
8000 Székesfehérvár, Kertész utca 11.
8000 Székesfehérvár, Kertész utca 26.
8100 Várpalota, Külterület, hrsz.: 0198/9.
8000 Székesfehérvár, Sajó u. 116.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000650/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Kövér-Bau Ingatlanhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (8060 Mór, Pince u. 59.; cégjegyzékszáma:
07 09 011448; adószáma: 13083562-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1141 Budapest, Egressy út 100.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA
CONSULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt.,
1034 Budapest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09
066529.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000247/8. 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) CHARA Kerámiatermék Készítõ
és Forgalmazó Betéti Társaság (9027 Gyõr, Budai
u. 2–6.; cégjegyzékszáma: 08 06 007609; adószáma:
20148443-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9023 Gyõr, Mészáros L. u. 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT
Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Kft., 1034 Budapest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000507/6. 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) Stratego Management Tanácsadó Betéti Társaság (9422 Harka, Sport u. 9.; cégjegyzékszáma: 08 06 008149; adószáma: 20297509-2-08) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
StrateGO Tanácsadó Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9400 Sopron, Ágfalvi utca 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „Hunyadi” Válságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000460/8. 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) Wine & Olive Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2091 Etyek, Alcsúti út 2.; cégjegyzékszáma: 07 09 011607; adószáma:
13584001-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000503/6. 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) GFS HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (9422 Harka, Sport u. 9.; cég-
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jegyzékszáma: 08 09 001489; adószáma: 10450640-2-08)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SOP-BELT Termelési és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
FASCHING UNGARN Termelési és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9423 Ágfalva, Baracsil u. 43.
9400 Sopron, Zerge u. 11.
9400 Sopron, Ágfalvi u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és
Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) IMMONA ‘2005 Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9082 Nyúl, Bem
József utca 36.; cégjegyzékszáma: 08 09 013019; adószáma: 13485153-2-08) 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
6.Fpk.08-07-000454/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-06-000954/16. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KOREG Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság (9400 Sopron, Várkerület 5.; cégjegyzékszáma: 08 09 011940; adószáma: 13218764-2-08)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9400 Sopron, Lehár Ferenc u. 45.
A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Gazdasági
Szolgáltató Kft., 9700 Szombathely, Engels u. 34., cégjegyzékszáma: 18 09 000366.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „TVILL 2000” Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (4124 Esztár, Rákóczi u 21.; cégjegyzékszáma: 09 06 008101; adószáma: 20219475-2-09)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 674540.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000510/6. 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) L-OTTÓ SZERENCSEJÁTÉK
SZERVEZÕ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG (9025 Gyõr, Akác u. 13.; cégjegyzékszáma: 08 09 012794; adószáma: 11394505-1-08)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6600 Szentes, Szalai u. 3.
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.08-08-000043/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000042/7. 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) TEXA-CAR Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4200 Hajdúszoboszló, Szél
zug 7.; cégjegyzékszáma: 09 06 008962; adószáma:
20556235-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4130 Derecske, Köztársaság út 156.
4200 Hajdúszoboszló, Csontos utca 10.
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.)
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000193/4. 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) ARANYOS-RÁKOS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4118 Mezõpeterd,
Petõfi S. út 3.; cégjegyzékszáma: 09 06 009184; adószáma: 20612713-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ARANYOS-RÁKOS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4119 Váncsod, Petõfi út 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SALDO Gazdasági
és Vállalkozási Tanácsadó Kft., 4024 Debrecen, Piac
u. 58. 2. lház. fszt. 3., cégjegyzékszáma: 09 09 000529.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000201/4. 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) JUHAR 2004 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4002 Debrecen, Szekeres
utca 23.; cégjegyzékszáma: 09 06 013163; adószáma:
21928138-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
JUHAR 2004 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
DUDÁS ÉS TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
4472 Gávavencsellõ, Honvéd u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.
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Dózsa Gy. út 31.; cégjegyzékszáma: 09 06 013870; adószáma: 22177713-2-09) 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.09-08-000044/6. 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) KOLZ-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4028 Debrecen, Kemény Zsigmond utca 4. 1. em. 2.; cégjegyzékszáma: 09 09 009541; adószáma: 13011880-2-09) 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.09-08-000070/6. 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) CSÁP-SZERVIZ Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4127 Nagykereki, Szabadság utca 3.; cégjegyzékszáma:
09 09 011299; adószáma: 13424000-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4033 Debrecen, Tamási Áron utca 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000187/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070450/12. 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) Zol-And Ép-Ker Építõipari és
Kereskedelmi Betéti Társaság (4274 Hosszúpályi,

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ARIA Kereskedelmi Betéti Társaság (2500 Esztergom, Simor János u. 46.; cégjegyzék-
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száma: 11 06 007513; adószáma: 28623580-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1116 Budapest, Híradó u. 16.
1181 Budapest, Darus u. 4.
2536 Nyergesújfalu, Madách u. 3.
2500 Esztergom, Lõrinc utca 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Rt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 03 10 100225.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070085/8. 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) SALEM ACTIVA Szolgáltató Betéti Társaság (2543 Süttõ, Rákóczi út 41.; cégjegyzékszáma: 11 06 009459; adószáma: 22182762-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-002182/11. 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) CLASSICO Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság (2941 Ács, Zúgó u. 27., elõzõ
székhelye 2120 Dunakeszi, Szántó u. 10.; cégjegyzékszáma: 11 06 009922; adószáma: 28676760-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A felszámolás alatt álló idegen nyelvû elnevezései:
CLASSICO Construction and Service Partnership
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Válságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-07-070809/9. 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) TATAI VIRÁG Kereskedelmi
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Korlátolt Felelõsségû Társaság (2890 Tata, Környei
utca 24.; cégjegyzékszáma: 11 09 007026; adószáma:
11792460-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Telephelye(i):
2890 Tata, Ady Endre út 16.
Fióktelepe(i):
2800 Tatabánya, Fõ tér 14.
2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 4/A
2900 Komárom, Klapka György út 5–7.
2900 Komárom, Millenium Üzletház Igmándi út 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befektetési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6., cégjegyzékszáma:
01 09 068182.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070075/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Sanovent Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2517 Kesztölc,
Cseresznyéshát u. 17.; cégjegyzékszáma: 11 09 009643;
adószáma: 12909906-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1118 Budapest, Kõhalom u. 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONSULTATIO
Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft., 1121 Budapest,
Zugligeti út 6., cégjegyzékszáma: 01 09 062748.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-07-070806/12. 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) FRITS VIRÁG Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2890 Tata,
Kazincbarcikai út 2. F lház. 3. em. 1.; cégjegyzékszáma:
11 09 012393; adószáma: 13932332-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7. B ép. II. 21., cégjegyzékszáma:
03 09 109743.
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070121/7. 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) LEJTÕ EGYES Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Komáromi
út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 012500; adószáma:
13076683-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
DOC-CO Dokumentkezelõ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
DOC-CO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1035 Budapest, Berend u. 1.
1036 Budapest, Orbán Balázs utca 6.
2800 Tatabánya, Komáromi út 8. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló
és Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-08-070158/10. 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) ASTRA ‘95 Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2832 Héreg, Fõ
u. 3/1.; cégjegyzékszáma: 11 09 013446; adószáma:
12745605-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9028 Gyõr, Summás út 18.
9083 Écs, Dózsa utca 22.
Fióktelepe(i):
9028 Gyõr, Sági u. 19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Felszámoló és Tanácsadó Kft., 2890 Tata, Ady E. u. 67., cégjegyzékszáma: 11 09 002635.

A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-08-000041/4. 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) ÁNK Szakipari Szolgáltató Betéti
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Társaság „végelszámolás alatt” (3100 Salgótarján, Karancs u. 21.; cégjegyzékszáma: 12 06 004994; adószáma:
21867301-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ÁNK Szolgáltató és Vendéglátó Betéti Társaság
ÁNK Szakipari Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1213 Budapest, Zerge utca 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gazdasági, Mûszaki Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., cégjegyzékszáma:
01 09 160583.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-07-000270/8. 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) Palócpék Sütõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (3104 Salgótarján, Budapesti út 74.; cégjegyzékszáma: 12 09 003241; adószáma: 11820383-2-12)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3100 Salgótarján, Móricz Zs. út 30.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVENT Vállalkozásfejlesztési, Kereskedelmi és Továbbképzõ Kft., 3100
Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 000931.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-002157/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HEMI CAR Közúti Jármû- és
Alkatrészkereskedelmi, Közúti Jármûjavító- és Építõipari Betéti Társaság (2365 Inárcs, Árpád u. 22. sz.; cégjegyzékszáma: 13 06 020970; adószáma: 24563350-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gazdasági, Mûszaki Tanácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ
u. 3., cégjegyzékszáma: 01 09 160583.
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A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-002494/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001927/6. 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) GRÁD BAU-ART Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2310 Szigetszentmiklós,
Szilágyi Lajos utca 27.; cégjegyzékszáma: 13 06 026771;
adószáma: 24609043-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Pátria Consult Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034 Bp., Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 10 044933.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FE-HA Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (2364 Ócsa, Halászi Károly u. 87.; cégjegyzékszáma: 13 06 034153; adószáma: 20354150-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Telephelye(i):
2364 Ócsa, Falu T. u. 51.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Válságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-002521/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001515/8. 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) Tokai és Társai Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2730 Albertirsa, Köztársaság út 2/1., Székhelye: 2730 Albertirsa, Köztársaság
út 2/B; cégjegyzékszáma: 13 06 032397; adószáma:
20225030-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BUDAPEST INVESTMENT Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037
Budapest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10 041755.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PERGEL Mûvek Mûvészeti Betéti Társaság (2051 Biatorbágy, Tópart utca 73.; cégjegyzékszáma: 13 06 042242; adószáma: 29121098-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-001959/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001840/5. 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) Mannheim és Társa Asztalosipari
és Kereskedelmi Betéti Társaság (2330 Dunaharaszti,
Móra Ferenc utca 19.; cégjegyzékszáma: 13 06 033058;
adószáma: 20277659-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) M & M Papír Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2315 Szigethalom, Mátyás
utca 58/A; cégjegyzékszáma: 13 06 049341; adószáma:
21825420-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonkezelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Budapest, Csévi út 11/B, cégjegyzékszáma: 01 09 461424.
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A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001265/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-001804/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Rohodi és Társa Építõipari és Kereskedelmi Betéti Társaság (2612 Kosd, Felsõhegyi
utca 28.; cégjegyzékszáma: 13 06 049709; adószáma:
21845617-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II/14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „BUJÁK” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2096 Üröm, Ürömi út 11.; cégjegyzékszáma: 13 06 059367; adószáma: 28190138-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1037 Budapest, Külsõ Bécsi út 2. 1714. hrsz.
1037 Budapest, Külsõ Bécsi út 21726/2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-002501/6. 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) BELektro & MIKroSat Szolgáltató Kereskedelmi Betéti Társaság (2235 Mende, Rét
utca 33.; cégjegyzékszáma: 13 06 051817; adószáma:
21950041-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-002013/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ALTERUS Kereskedelmi Betéti
Társaság (2030 Érd, Molnár u. 24.; cégjegyzékszáma:
13 06 057801; adószáma: 21902574-2-07) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2030 Érd, Borostyán utca 3–5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonkezelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Budapest, Csévi út 11/B, cégjegyzékszáma: 01 09 461424.

A Pest Megyei Bíróság
5.Fpk.13-07-001658/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SCHLAUCH Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2750 Nagykõrös,
Bajza u. 1.; cégjegyzékszáma: 13 09 062242; adószáma:
10446063-2-13) 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 Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-002638/6. 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) CARLIN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2600 Vác, Karcsú A. u. 14.; cégjegyzékszáma: 13 09 066936; adószáma:
10843745-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2600 Vác, Csillag u. 25.
2600 Vác, Dr. Csányi körút 84.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX AUDIT Vállalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Budapest,
Jeszenák János u. 59., cégjegyzékszáma: 01 09 067624.
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A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-001975/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-001403/7. 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) „GER BAU” Építõipari, Kereskedõ
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2623 Kismaros, Gát u. 1.; cégjegyzékszáma: 13 09 069188; adószáma: 12000014-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
HUTER Hungária Kereskedelmi Képviseleti és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) K. F. D. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2040 Budaörs, Kolozsvári u. 23.; cégjegyzékszáma: 13 09 084262; adószáma: 12057308-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-001040/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-002497/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) WIND-TRANS Fuvarozási Korlátolt Felelõsségû Társaság (2030 Érd, Boróka u. 23., Fióktelepe: 1221 Budapest, Gyepsor u. 1.; cégjegyzékszáma:
13 09 078985; adószáma: 12360514-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
E. u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-002245/7. 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) Nat-Comp Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2040 Budaörs,
Farkasréti út 28.; cégjegyzékszáma: 13 09 082495; adószáma: 11859341-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
VI. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LANI Export-Import Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2750 Nagykõrös, Losonczy út 1.; cégjegyzékszáma:
13 09 091006; adószáma: 11229524-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
LEHO Export-Import Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8617 Köröshegy, Petõfi S. u. 1/E
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX AUDIT Vállalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Budapest,
Jeszenák János u. 59., cégjegyzékszáma: 01 09 067624.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-08-000022/6. 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) PETI BAU Kivitelezõ és Beruházó Korlátolt Felelõsségû Társaság (2013 Pomáz,
Huszár u. 2.; cégjegyzékszáma: 13 09 093884; adószáma:
12993516-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

2008/17. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2409

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-001589/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-002262/6. 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) GATIL-TAX Számviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2094 Nagykovácsi, Ady E. utca 12.; cégjegyzékszáma:
13 09 094657; adószáma: 13036357-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TGE-REÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2363 Felsõpakony, Rákóczi utca 5.; cégjegyzékszáma: 13 09 100055;
adószáma: 13331669-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Telephelye(i):
2363 Felsõpakony, Petõfi Sándor utca 13.
Fióktelepe(i):
2351 Alsónémedi, Fõ út 95.
2351 Alsónémedi, Fõ út 62.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NASZÁLYHOLDING-VÁC Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 2600 Vác,
Széchenyi u. 10–12., cégjegyzékszáma: 13 09 063541.

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
7.Fpk.13-07-002040/8. 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) IGI 2003 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2111 Szada,
Aradi utca 5.; cégjegyzékszáma: 13 09 096445; adószáma:
13135779-2-13) 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 Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-002250/6. 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) W-SPORT Programszervezõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2182 Domonyvölgy hrsz.: 4359/4.; cégjegyzékszáma: 13 09 099620; adószáma: 13308683-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-002168/7. 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) SINE MORBO MAGAZIN Kulturális Korlátolt Felelõsségû Társaság (2094 Nagykovácsi, Mátra u. 17.; cégjegyzékszáma: 13 09 102482; adószáma: 11916961-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
JÁSZ-LINE Ügynöki, Szolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5111 Jászfelsõszentgyörgy, Szõlõ u. 58.
1136 Budapest, Balzac u. 48. A ép. 6. em. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Felszámoló és Tanácsadó Kft., 2100 Gödöllõ, Dózsa Gy.
út 33. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 11 09 002635.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-002132/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Palota 2005 Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2113 Erdõkertes, Johanna utca 6.; cégjegyzékszáma:
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13 09 102566; adószáma: 13456391-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 562281.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-06-002349/16. 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) HUNGAROPAPIER Papírkereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2315 Szigethalom, Kavics köz 8.; cégjegyzékszáma: 13 09 103194; adószáma: 13484822-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonkezelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Budapest, Csévi út 11/B, cégjegyzékszáma: 01 09 461424.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-002575/6. 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) SHOOTER’S BAU Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2381 Táborfalva, Petõfi u. 52.; cégjegyzékszáma:
13 09 108456; adószáma: 13334019-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1149 Budapest, Táborhely u. 4. 1. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-002333/6. 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) NINJA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2300 Ráckeve, Szegfû köz 6., fióktelepe:
1212 Budapest, Késmárk utca 35.; cégjegyzékszáma:
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13 09 110925; adószáma: 12954597-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1212 Budapest, Késmárki u. 35.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-002139/6. 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) HD 2005 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2030 Érd, Csóka
u. 24. B ép.; cégjegyzékszáma: 13 09 113134; adószáma:
13535193-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6422 Tompa, Attila utca 118.
1112 Budapest, Neszmélyi út 9/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II/14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000558/8. 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) RÓBERTOK Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (7400 Kaposvár, Rákóczi
tér 2.; cégjegyzékszáma: 14 06 306548; adószáma:
21475362-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000477/7. 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) Somogy-Ablak Nyílászáró Gyártó

2008/17. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7561 Nagybajom, Kossuth utca 37.; cégjegyzékszáma:
14 09 305080; adószáma: 12878138-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCURS Manager Befektetõ és Tanácsadó Kft., 8800 Nagykanizsa, Ady
E. u. 4., cégjegyzékszáma: 20 09 063623.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-07-000430/12. 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) Geo-Kunság Energiahasznosító
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8600
Siófok, Váci M. utca 6.; cégjegyzékszáma: 14 09 307061;
adószáma: 13526580-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2000 Szentendre, Kossuth utca 32.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és
Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000239/4. 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) DIMENZIÓ TOP TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4545 Gyulaháza, Táncsics M. u. 13.; cégjegyzékszáma: 15 06 084209;
adószáma: 25676118-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MEDIKARLS Egészségügyi, Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4600 Kisvárda, Kodály Z. u. 13.
4600 Kisvárda, Virág F. u. 59.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000020/7. 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) Kende és Társai Ipari-Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 11. VII/62.; cégjegyzékszáma: 15 06 085929; adószáma: 25691764-1-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Serec-L Könyvelõ Auditáló Vagyonértékelõ és Tanácsadó
Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzékszáma: 01 09 077793.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000300/4. 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) INFOPROMPT Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4911 Nábrád, Dózsa Gy.
u. 59.; cégjegyzékszáma: 15 06 088566; adószáma:
21038347-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszakértõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedelmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000240/4. 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) DOMBÁSZ-21 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 088912; adószáma:
21087114-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Fazekas tér 1. 1. em. 11.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000237/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001389/7. 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) „DINKÓ és FIA” Egészségügyi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4361 Nyírbogát, Kossuth
u. 11.; cégjegyzékszáma: 15 06 091682; adószáma:
21785427-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4361 Nyírbogát, Árpád u. 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest VI., Paulay Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „SZAB-INVEST” Befektetõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4532 Nyírtura, Libabokor 3l.; cégjegyzékszáma:
15 09 066135; adószáma: 11961040-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4532 Nyírtura, Libabokor 21.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Budapest, Csata u. 11. magasföldszint 7., cégjegyzékszáma:
01 10 041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000262/4. 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) VLADILENA Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4495 Döge, Szõlõskert
út 57.; cégjegyzékszáma: 15 06 091977; adószáma:
21815414-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszakértõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedelmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000003/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GEVEN ÉS FIVÉRE Építõipari
és Szolgáltató Betéti Társaság (4327 Pócspetri, Szegfû
u. 5.; cégjegyzékszáma: 15 06 093463; adószáma:
22152507-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 19.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-07-001501/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NYÍR-FASCHION Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 102.; cégjegyzékszáma:
15 09 069944; adószáma: 13508993-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001281/5. 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) TWISTER Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4800 Vásárosnamény, Vörösmarty út 1.; cégjegyzékszáma: 15 09 070963; adószáma:
11753128-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1155 Budapest, Rákos u. 96.
1171 Budapest, Szabadság sugárút 76.
1082 Budapest, Üllõi út 66/A
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A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000104/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NAUZIKA Kereskedelmi Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (5000 Szolnok, Czakó
E. u. 7. IV/36.; cégjegyzékszáma: 16 06 005362; adószáma: 26065889-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
NAUZIKA Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-08-000036/5. 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) Csikós és Farkas Pályafenntartó
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (7148 Alsónyék,
Temetõ u. 3/C; cégjegyzékszáma: 17 06 003596; adószáma: 26476382-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Csikós és Farkas Pályafenntartó Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000242/8. 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) ANTIRÉM Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7084 Pincehely, Hangyály
M. utca 10.; cégjegyzékszáma: 17 06 006588; adószáma:
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24477703-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ANTIRÉN Takarító és Korrózióvédõ Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2440 Százhalombatta, Gyorma u. 4.
2440 Százhalombatta, Szent László utca 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000056/16. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) RIMI-TRANS Nemzetközi Árufuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7341 Csikóstöttõs, Kossuth u. 29.; cégjegyzékszáma: 17 09 003022; adószáma: 11293679-2-17)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
RIMI-TRANS Nemzetközi Árufuvarozó, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
OPTIMUM RISK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7341 Csikóstöttõs, Kossuth u. 29.
Nem bejegyzett székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Károly János u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1075 Budapest,
Asbóth u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10 042636.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-07-000275/9. 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) SVENI Ingatlanforgalmazási és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7251 Kapospula, Széchenyi u. 9.; cégjegyzékszáma: 17 09 003711;
adószáma: 11868882-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7200 Dombóvár, Hunyadi tér 1.
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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: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-07-000304/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000436/11. 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) ORTOLINEAR Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7030 Paks,
Babits Mihály utca 3. 7. em. 3.; cégjegyzékszáma:
17 09 005622; adószáma: 13728012-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,
Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5., cégjegyzékszáma: 01 09
268312.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „HOSSZU TRANS” Szállító
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8220
Balatonalmádi, Katona J. u. 4.; cégjegyzékszáma:
19 09 500386; adószáma: 10625714-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8220 Balatonalmádi, Szabadság u. 55.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000144/19. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000336/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PRIMÄR-BAU Építõipari
Szolgáltató Betéti Társaság (8420 Zirc, Viola u. 5.; cégjegyzékszáma: 19 06 505724; adószáma: 20765622-2-19)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Cég-Felügyelet
Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonrendezõ és Csõdkezelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59., cégjegyzékszáma: 01 09 566915.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Czövek Nagykereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8248 Nemesvámos, Muskátli utca 11.; cégjegyzékszáma: 19 09 508945; adószáma:
13752910-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
D és C Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8220 Balatonalmádi, Ond utca 30.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Cég-Felügyelet
Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonrendezõ és Csõdkezelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59., cégjegyzékszáma: 01 09 566915.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000418/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) 2 MBYTE-TEX Kereskedelmi,
Szolgáltató és Tervezõ Betéti Társaság (8220 Balatonalmádi, Árnyas u. 29.; cégjegyzékszáma: 19 06 507006;
adószáma: 21511952-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8230 Balatonfüred, Tamáshegyi utca 12.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000413/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) M. A. C. S. DESIGNE Kereske-
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delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8411 Veszprém-Kádárta, Sáncközi utca 2.; cégjegyzékszáma: 19 09 509335; adószáma: 13904382-2-19) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS
Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020401/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) COUNTRY HORSE Lótenyésztõ és Szolgáltató Betéti Társaság (8991 Csöde, Erdész u. 1.; cégjegyzékszáma: 20 06 036853; adószáma:
21049055-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági
Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.
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mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8863
Molnári, Dózsa Gy. u. 4.; cégjegyzékszáma:
20 09 061916; adószáma: 11349392-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020346/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „PREGNANT” Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8900 Zalaegerszeg, Hegyalja u. 65. II. em. 7.; cégjegyzékszáma: 20 09 067259; adószáma: 13087391-2-20)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2465 Ráckeresztúr, Kölcsey u. 12/V.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020417/4. 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) A MAGA MURA Szolgáltató Betéti Társaság (8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 22/A
C lház. 1. em. 5.; cégjegyzékszáma: 20 06 037533; adószáma: 21479919-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyvszakértõ és Szaktanácsadó Kft., 9800 Vasvár, Szentmihályfalvi u. 19/A, cégjegyzékszáma: 18 09 100615.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020015/5. 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) „OMNIA-IMPEX” Kereskedel-

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020409/6. 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) ONELLI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8360 Keszthely,
Sopron utca 47.; cégjegyzékszáma: 20 09 067567; adószáma: 12868593-2-20) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1063 Budapest, Bajnok u. 30. fszt. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.
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CÉGHIRDETMÉNYEK
Felhívás vagyon értékesítésére
A TREND Gazdasági Képviseleti Kft. (cégjegyzékszáma: [01 09 867547]; székhely: 1024 Budapest, Lövõház
u. 16/B II. 17.) mint a REFORMIX Export-Import Kft.
„f. a.” (cégjegyzékszáma: [13 09 100824]; székhely: 2040
Budaörs, Gyár u. 2. 10342/31. hrsz.), a Pest Megyei Bíróság 3. Fpk. 13-07-000740/4. számú végzésében kijelölt
felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet
1. mérlegében szereplõ el nem ismert, továbbá felszámolás alatti társasággal szembeni követelését,
2. valamint a tulajdonában megmaradt sérült, selejtes
készletét.
Irányár:
1. 400 000 Ft
2. 90 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: a megajánlott bruttó vételár 10%-a.
A követelésre és a megmaradt készletre együtt és külön-külön is nyújtható be pályázat.
A részletes információ a TREND Gazdasági Képviseleti Kft. (1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II. 17.) irodájában, vagy dr. Zudor Mónika felszámolóbiztostól [telefon:
336-0321 vagy 06 (20) 454-3564] kérhetõ, munkanapokon 8–16 óra között.
A pályázóknak a bánatpénzt készpénzben a TREND
Gazdasági Képviseleti Kft. (1024 Budapest, Lövõház
u. 16/B II. 17.) irodája pénztárában letétbe kell helyeznie,
vagy a Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett 1020048336111448 számú bankszámlaszámra kell teljesíteni, „Reformix pályázat” megjegyzéssel, a befizetésnek meg kell
érkeznie a pályázat beadási határidejéig.
A kiíró ezzel az összeggel a bánatpénz szabályai szerint
rendelkezik.
A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, „Reformix”, felirattal kell benyújtani a TREND Gazdasági Képviseleti Kft. irodájába (1024 Budapest, Lövõház u. 16/B
II. 17.) postai úton, vagy személyesen.
A pályázat beadása legkésõbb a Cégközlönyben való
megjelenést (2008. április 17.) követõ 15. napon 12 óráig.
Bontás: a beadástól számított 10 napon belül.
A pályázók a bontástól számított 10 napon belül értesítést kapnak az eredményrõl.
A pályázatnak az ajánlaton túl tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, adószámát, bankszámlaszámát, 30 napnál
nem régebbi cégkivonatának és aláírási címpéldányának
eredeti példányát, a bánatpénz befizetését igazoló banki
bizonylatát, vagy átvételi elismervényt, továbbá annak
megjelölését, hogy a befizetett bánatpénzt – ajánlatának el
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nem fogadása esetén – milyen bankszámlára kéri visszautalni a pályázó.
Magánszemély pályázó esetén szükséges még személyiigazolvány-másolat és a pályázat két tanúval történt hitelesítése.
A pályázatban egyértelmûen meg kell határozni mind a
nettó, mind pedig a bruttó vételárat. Meg kell jelölni a pályázatban a fizetés határidejét és az esetleges biztosítékokat.
A pályázati ajánlatban 60 napos ajánlattételi kötöttséget
kell vállalni. Az ajánlati árat készpénzben vagy banki átutalással kell megfizetni, beszámításra vonatkozó ajánlatokat nem fogadunk el.
A pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent eladási kötelezettséget. A felszámoló megfelelõ ajánlat hiányában dönthet úgy, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítja.
Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános pályázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.

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 ,,FÉNY-S-97” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.:
[20 09 063216]; 8978 Rédics, Lenti u. 7/A; adószáma:
[11530123-2-20]), a Zala Megyei Bíróság 1. Fpk.
20-07-020283/3. számú jogerõs végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján, egyben kívánja értékesíteni az adós gazdálkodó
szervezet tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyakat:
– Felleltározott árukészlet (használt festékek, gépek,
berendezések).
Irányár: 340 000 Ft + áfa.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az EC-CONT Kft., 8901
Zalaegerszeg, Pf. 514 címre kér „FÉNY-S-97” 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 cégki-
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vonatát, 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 17.) 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 telefonszámon szerezhetõ be.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyújtási határidõt követõ 8 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv készül, melyet adós bármely hitelezõje megtekinthet.
Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlatok hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ 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.

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 Sédnet Számítástechnikai
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.:
[19 09 502552]; 8200 Veszprém, Victor H. u. 23.; adószáma: [11338062-2-19]), a Veszprémi Megyei Bíróság
6. Fpk. 19-07-000368/3. számú jogerõs végzésével
kijelölt felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján kívánja értékesíteni adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyat:
– CISCO UBR 7114 típusú switch fejállomás.
Irányár: 1 800 000 Ft + áfa.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos
ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az EC-CONT Kft.,
8901 Zalaegerszeg, Pf. 514 címre kér Sédnet Kft. f. a.
VÉTELI AJÁNLAT” megjelöléssel, zárt borítékban
személyesen, vagy postai úton eljuttatni.
A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elismervényt állít ki.

2417

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 17.) számított 15. nap 12 óra.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak – idõpontegyeztetést követõen – megtekinthetõk. Az értékesítésre
kerülõ vagyontárgyakkal kapcsolatos további információ
a felszámoló szervezet munkatársától, Bollér Katalin felszámolóbiztostól a 06 (30) 321-8210-es telefonszámon
szerezhetõ be.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyújtási határidõt követõ 8 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv készül, melyet adós bármely hitelezõje megtekinthet.
Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti.
A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlatok hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.
A felszámoló felhívja az érdekelteket az elõvásárlási
jog gyakorlására.

A CREDIT PLUSZ Kft. (Cg.: [17 09 001262]; 7100
Szekszárd, Mikes u. 9–11.) mint a ANSER-FARM
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.:
[03 09 108336]; 6400 Kiskunhalas, Erzsébet királyné
tér 1.; adószám: [12494440-2-03]) Bács-Kiskun Megyei
Bíróság Fpk. 03-07-000152/5. számú végzésével kijelölt
felszámolója
nyilvános pályázat
útján megvételre ajánlja fel a felszámolás alatt álló adós
szervezet alább felsorolt ingatlanját:
6421 Kisszállás külterület, 0403/14. hrsz.-ú 1,3432 ha
és 0403/15. hrsz.-ú 1,2702 ha területû gazdasági épület és
udvar.
Pályázati ár: 14 850 000 Ft + áfa.
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A felszámolás alatt álló társaság ingatlanának értékbecslése átvehetõ a felszámoló székhelyén. A pályázati
anyag ára 30 000 Ft.
Az ingatlanok a felszámolóval történt elõzetesen egyeztetett idõpontban megtekinthetõk.
Bánatpénz: a pályázati kiírásban szereplõ pályázati ár
10%-a.
Az elõvásárlásra jogosultak elõvásárlási szándékukat a
pályázat beadási határidején belül írásban bejelenthetik.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a képviseleti jogosultságot, az ajánlott vételárat, a fizetés módját és határidejét
30 napos ajánlati kötöttséggel, valamint a bánatpénz befizetésérõl szóló igazolást vagy nyugtát.
A bánatpénz megfizethetõ – dr. Gácsi Zoltán (7100
Szekszárd, Mikes u. 9–11.) ügyvéd 70600126-11079116
számú letéti számlájára, a felszámolás alatt álló társaság
nevének feltüntetése mellett bánatpénz megjelöléssel – átutalással.
A pályázatokat az adós szervezet nevének feltüntetésével, „Pályázat” megjelölésû, zárt borítékban kell leadni a
Cégközlönyben való megjelenést (2008. április 17.) követõ
15. nap 16 óráig a CREDIT PLUSZ Kft. (7100 Szekszárd,
Mikes u. 9–11.) irodájában, személyesen, vagy levélben
kell megküldeni oly módon, hogy a fenti idõpontig megérkezzen.
A felszámoló a pályázatokat közjegyzõ jelenlétében
bontja, és ezt követõen értékeli azokat, melynek eredményérõl a pályázókat a beadási határidõt követõ 15 napon
belül írásban értesíti.
A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa. Ha
több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában
legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, a felszámoló a
pályázók között zártkörû ártárgyalást folytat.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ
Nagy László felszámolótól kapható a 06 (74) 511-211-es
telefonszámon.

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26.)
mint felszámoló a MARY 2000 Cipõgyár Rt. „f. a.” (Cg.:
[06 10 000007]; 6723 Szeged, Római krt. 21.) a Csongrád
Megyei Bíróság által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján megvásárlásra kínálja az adós gazdálkodó szervezetnek több külföldi gazdálkodó szervezettel szemben fennálló kétes behajthatóságú követeléseit. A követelések részletes felsorolását a felszámoló által készített pályázati feltételfüzet tartalmazza.
A követelésekre kizárólag együttesen lehet ajánlatot
tenni, a bánatpénz 100 000 Ft. A követelések kifejezetten
bizonytalan követelések, amelyek értékéért, behajthatósá-
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gáért, illetve érvényesíthetõségéért a kiíró felelõsséget
nem vállal, illetõleg a Ptk. 330. §-ában meghatározott kezesi felelõsséget kifejezetten kizárja.
A felszámolás az 1997. augusztus 5-e utáni kezdõ idõpontú felszámolásokra vonatkozó, többször módosított
1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: csõdtörvény)
elõrásai szerint folyik.
A pályázati eljárás részletes feltételeit feltételfüzet állapítja meg. A feltételfüzet a felszámoló dél-alföldi irodájában (Békéscsaba, Andrássy út 7. I. 7.), munkanapokon
9–12 óráig, pénteken 11 óráig megvásárolható, illetve
megtekinthetõ. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a fent meghatározott összegû bánatpénz igazolt megfizetése. A bánatpénz akkor tekinthetõ megfizetettnek,
amennyiben azt a felszámoló bankszámláján 2008. május
5-ig jóváírták. A pályázati ajánlatban 75 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni.
A vételárnak a bánatpénzen felüli részét az engedményezési szerzõdés megkötését követõ 8 napon belül, átutalással kell megfizetni. A beszámítás lehetõségét a csõdtörvény 49. § (4) bekezdése kizárja.
A pályázati eljárásban követelések üzletszerû megvásárlására, mint pénzügyi szolgáltatás végzésére, a PSZÁF
engedélyével rendelkezõ gazdálkodó szervezetek vehetnek részt.
Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat magyar
nyelven, egy példányban, a pályázóra való utalás nélküli,
zárt, „MARY 2000 Rt. f. a. – követelések pályázat” jeligével feliratozott borítékban – személyesen, vagy kézbesítõ
útján –
2008. május 6-án 10 óráig,
a felszámoló dél-alföldi irodájában nyújtsák be. Az átvett
pályázati ajánlatokról a kiíró átvételi elismervényt ad.
A pályázati ajánlatokat a benyújtás napján és helyszínén,
10 óra 15 perckor, közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel.
A pályázatbontáson azok az érdeklõdõk, akik az elõírt bánatpénzt igazoltan megfizették és 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
(ajánlati árak) a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri (elérik), a felszámoló a pályázók között, közjegyzõ jelenlétében nyilvános ártárgyalást tart. A követelésekkel kapcsolatban harmadik személynek nincs elõvásárlási joga. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja.
További felvilágosítással Szabó István felszámolóbiztos [telefon: 06 (66) 637-400; fax: 06 (66) 637-401]
készséggel áll rendelkezésre.
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A CCA Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Menedzser ZRt.
(Cg.: [01 10 042071]; 1148 Budapest, Fogarasi út 58.)
mint az Új-EMO Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.: [01
09 364232]; 1137 Budapest, Jászai Mari tér 5–6.) kijelölt
felszámolója
nyilvános pályázaton
értékesíti az Új-EMO Kereskedelmi Kft. „f. a.” raktáron
levõ, 19 405 000 Ft, könyv szerinti értékû, elektrotechnikai alkatrészekbõl álló raktárkészletét.
A vagyontárgyak a Budapest, XIII. kerület, Jászai
Mari tér 5–6. szám alatt, a felszámolóval történt egyeztetés alapján tekinthetõk meg.
A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal. A pályázat benyújtásának helye: CCA ZRt., (1148 Budapest, Fogarasi út 58.)
A benyújtás módja írásban, magyar nyelven, név nélküli, zárt borítékban, a borítékon „Pályázat” jelzéssel úgy,
hogy a pályázat a hirdetmény Cégközlönyben való megjelenését (2008. április 17.) követõ 20. napon 10 óráig beérkezzen.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja,
– nyilatkozat arról, hogy a vevõ a felkínált raktárkészletet teljes egészében megvásárolja, a tárolási helyet teljes
egészében kiüríti, valamint az esetlegesen veszélyes hulladéknak minõsülõ készletelemek megsemmisítését, illetve
ártalmatlanítását a felszámolónak, valamint az illetékes
környezetvédelmi hatóságnak igazolja.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a vevõ nevét, azonosító adatait,
– az ajánlati vételárat és a megfizetés módját, és
– a megajánlott, áfával növelt vételár fedezetének igazolását, melyek egyértelmûen bizonyítják, hogy a megajánlott vételárra a fedezet rendelkezésre áll.
A pályázat bontására közjegyzõ jelenlétében kerül sor,
melyrõl jegyzõkönyv készül.
A benyújtási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló a pályázatokat értékeli.
A pályázat elbírálásáról az összes pályázót, a pályázat
eredményének megállapításától számított 8 napon belül
értesíti.
A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat kiírásáról döntsön,
– a jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent értékesítési kötelezettséget,
– ha több megfelelõ, azonos értékû (az ajánlott vételi ár
vonatkozásban legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, úgy ezen pályázók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését
megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.
A teljes vételár kiegyenlítése a birtokba lépésnek a feltétele.
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Az elõvásárlásra jogosultak ezen jogaikat a pályáztatás
során gyakorolhatják oly módon, hogy a pályázat beadásának napjáig írásban bejelentik ezen igényüket.
A továbbiakban a kialakult vételár ismeretében nyilatkozhatnak vételi szándékukról.
A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást
dr. Várhelyi Csaba felszámolóbiztos és Cserép Zsolt ad
a 222-6819-es telefonszámon.

A CCA ZRt. (Cg.: [01 10 042071]; 1148 Budapest, Fogarasi út 58.) mint a ,,FORRÁSNYELV” Bt. „f. a.” (Cg.:
[01 09 722778]; 1143 Budapest, Stefánia út 55. I. 1.) kijelölt felszámolója
nyilvános pályázaton
értékesíti a nevezett társaság MANAGEMENT
KIADÓ Könyvkiadó és Tartalomszolgáltató Kft.-ben
(Cg.: [01 09 692358]; 1024 Budapest, Zivatar u. 16.) meglevõ 380 000 Ft névértékû üzletrészét.
A benyújtás módja írásban, magyar nyelven, név nélküli, zárt borítékban, a borítékon ,,FORRÁSNYELV Bt.
pályázat” jelzéssel úgy, hogy a pályázat a hirdetmény Cégközlönyben való megjelenését (2008. április 17.) követõ
20. napon 10 óráig beérkezzen.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a vevõ nevét, azonosító adatait,
– az ajánlati vételárat és a megfizetés módját, és
– a megajánlott vételár fedezetének igazolását, melyek
egyértelmûen bizonyítják, hogy a megajánlott vételárra a
fedezet rendelkezésre áll.
A pályázat bontására közjegyzõ jelenlétében kerül sor,
melyrõl jegyzõkönyv készül.
A benyújtási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló a pályázatokat értékeli.
A pályázat elbírálásáról az összes pályázót, a pályázat
eredményének megállapításától számított 8 napon belül
értesíti.
A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat kiírásáról döntsön,
– a jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent értékesítési kötelezettséget,
– ha több megfelelõ, azonos értékû (az ajánlott vételi ár
vonatkozásban legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, úgy ezen pályázók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését
megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.
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A teljes vételár kiegyenlítése a birtokba lépésnek a feltétele.
Az elõvásárlásra jogosultak ezen jogaikat a pályáztatás
során gyakorolhatják oly módon, hogy a pályázat beadásának napjáig írásban bejelentik ezen igényüket.
A továbbiakban a kialakult vételár ismeretében nyilatkozhatnak vételi szándékukról.
A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást
dr. Várhelyi Csaba felszámolóbiztos és Cserép Zsolt ad
a 222-6819-es telefonszámon.

A CCA ZRt. (Cg.: [01 10 042071]; 1148 Budapest, Fogarasi út 58.) mint a MAVÉG-RAINBOW Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 065370]; 1054 Budapest, Báthory u. 3.) kijelölt felszámolója
nyilvános pályázaton
értékesíti a MAGÉV-RAINBOW Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” raktáron levõ, 24 515 394 Ft, könyv szerinti értékû, elektrotechnikai és egyéb alkatrészekbõl álló
raktárkészletét.
A vagyontárgyak a felszámolóval történt egyeztetés
alapján tekinthetõk meg.
A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal. A pályázat benyújtásának helye: CCA ZRt. (1148 Budapest, Fogarasi út 58.).
A benyújtás módja írásban, magyar nyelven, név nélküli, zárt borítékban, a borítékon „MAGÉV-RAINBOW pályázat” jelzéssel úgy, hogy a pályázat a hirdetmény Cégközlönyben való megjelenését (2008. április 17.) követõ
25. napon 10 óráig beérkezzen.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja,
– nyilatkozat arról, hogy a vevõ a felkínált raktárkészletet teljes egészében megvásárolja, a tárolási helyet teljes
egészében kiüríti.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a vevõ nevét, azonosító adatait,
– az ajánlati vételárat és a megfizetés módját, és
– a megajánlott, áfával növelt vételár fedezetének igazolását, melyek egyértelmûen bizonyítják, hogy a megajánlott vételárra a fedezet rendelkezésre áll.
A pályázat bontására közjegyzõ jelenlétében kerül sor,
melyrõl jegyzõkönyv készül.
A benyújtási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló a pályázatokat értékeli.
A pályázat elbírálásáról az összes pályázót, a pályázat
eredményének megállapításától számított 8 napon belül
értesíti.
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A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat kiírásáról döntsön,
– a jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent értékesítési kötelezettséget,
– ha több megfelelõ, azonos értékû (az ajánlott vételi ár
vonatkozásban legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, úgy ezen pályázók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését
megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.
A teljes vételár kiegyenlítése a birtokba lépésnek a feltétele.
Az elõvásárlásra jogosultak ezen jogaikat a pályáztatás
során gyakorolhatják oly módon, hogy a pályázat beadásának napjáig írásban bejelentik ezen igényüket.
A továbbiakban a kialakult vételár ismeretében nyilatkozhatnak vételi szándékukról.
A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást
dr. Várhelyi Csaba felszámolóbiztos és Cserép Zsolt ad
a 222-6819-es telefonszámon.

A CCA ZRt. (Cg.: [01 10 042071]; 1148 Budapest, Fogarasi út 58.) mint a JAV-FOR Ipari és Szolgáltató Bt.
„f. a.” (Cg.: [01 06 615477]; 1211 Budapest, Szabadkikötõ út 14.) kijelölt felszámolója
nyilvános pályázaton
értékesíti a nevezett társaság tárgyi eszközeit.
Az eszközök könyv szerinti értéke 0 Ft, a felszámoló által becsült piaci értékük 500 000 Ft.
A vagyontárgyak a felszámolóval történt egyeztetés
alapján tekinthetõk meg.
A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal. A pályázat benyújtásának helye: CCA ZRt. (1148 Budapest, Fogarasi út 58.).
A benyújtás módja írásban, magyar nyelven, név nélküli, zárt borítékban, a borítékon „Pályázat” jelzéssel úgy,
hogy a pályázat a hirdetmény Cégközlönyben való megjelenését (2008. április 17.) követõ 25. napon 10 óráig beérkezzen.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja,
– nyilatkozat arról, hogy a vevõ a felkínált raktárkészletet teljes egészében megvásárolja, a tárolási helyet teljes
egészében kiüríti.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a vevõ nevét, azonosító adatait,
– az ajánlati vételárat és a megfizetés módját, és
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– a megajánlott, áfával növelt vételár fedezetének igazolását, melyek egyértelmûen bizonyítják, hogy a megajánlott vételárra a fedezet rendelkezésre áll.
A pályázat bontására közjegyzõ jelenlétében kerül sor,
melyrõl jegyzõkönyv készül.
A benyújtási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló a pályázatokat értékeli.
A pályázat elbírálásáról az összes pályázót, a pályázat
eredményének megállapításától számított 8 napon belül
értesíti.
A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat kiírásáról döntsön,
– a jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent értékesítési kötelezettséget,
– ha több megfelelõ, azonos értékû (az ajánlott vételi ár
vonatkozásban legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, úgy ezen pályázók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését
megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.
A teljes vételár kiegyenlítése a birtokba lépésnek a feltétele.
Az elõvásárlásra jogosultak ezen jogaikat a pályáztatás
során gyakorolhatják oly módon, hogy a pályázat beadásának napjáig írásban bejelentik ezen igényüket.
A továbbiakban a kialakult vételár ismeretében nyilatkozhatnak vételi szándékukról.
A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást
dr. Várhelyi Csaba felszámolóbiztos és Cserép Zsolt ad
a 222-6819-es telefonszámon.

A Hitelintézeti Felszámoló Kht. (Cg.: [01 14 000098];
1071 Budapest, Damjanich u. 11–15.) mint a Rákóczi Hitelszövetkezet „f. a.” (Cg.: [10 02 020018]; székhely:
3360 Heves, Hunyadi u. 25.; ügyintézés helye: 1071 Budapest, Damjanich u. 11–15.; felszámolóbiztos: Fábián
László Balázs) felszámolója
nyilvános pályázaton
kínálja fel értékesítésre a felszámolás alatt álló szövetkezet
alábbi vagyonelemeit:
– A Rákóczi Hitelszövetkezet „f. a.” hitelezési tevékenységébõl származó V. követeléscsomag.
A jelen eljárás keretében értékesítésre kerülõ 67 követelés tõkeösszege összesen mintegy 12,55 millió forint, követelésenként 20 184 Ft és 5 000 000 Ft között változó értékben. A követelések jelenlegi teljes értéke (kamatokkal stb.) mintegy 32 millió forintot tesz ki. A követelések
érvényesítéséhez szükséges iratok rendelkezésre állnak, a
követelések elévülésére az adósok nem hivatkozhatnak, az
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ügyek túlnyomó részében fizetési megállapodás vagy végrehajtási eljárás van érvényben.
Becsérték: 12,55 millió forint.
Bánatpénz: 1 000 000 Ft.
– A Rákóczi Hitelszövetkezet „f. a.” hitelezési tevékenységébõl származó VI. követeléscsomag.
A jelen eljárás keretében értékesítésre kerülõ 72 db követelés tõkeösszege mintegy 11,2 millió forint, követelésenként 63 470 Ft és 272 970 Ft között változó értékben.
A követelések jelenlegi teljes értéke (kamatokkal stb.)
mintegy 16 millió forintot tesz ki. A követelések érvényesítéséhez szükséges iratok rendelkezésre állnak, a követelések elévülésére az adósok nem hivatkozhatnak, az ügyek
túlnyomó részében fizetési megállapodás vagy végrehajtási eljárás van érvényben.
Becsérték: 11,2 millió forint.
Bánatpénz: 1 000 000 Ft.
A követeléseket a felszámoló kifejezetten bizonytalan
követelésekként értékesíti, és a megtérüléssel kapcsolatos
felelõsségét ezúton is kizárja. Részletes lista, és az iratanyag megtekintése a felszámoló címén, titoktartási nyilatkozat aláírását követõen lehetséges.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait (név,
pontos cím, adószám – magánszemély esetén is), a pontos
ajánlati árat, melyet a felszámoló úgy kér benyújtani, hogy
az tartalmazza a követelésenként egyesével meghatározott
ajánlati árat. Nem magánszemély pályázó esetében mellékelni kell 30 napnál nem régebbi cégkivonatot (vagy annak másolatát). Mellékelni kell továbbá annak igazolását,
hogy a bánatpénz határidõben átutalásra került a Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00118714-00100005
számú számlaszámra. Az átutalás közleményében fel kell
tüntetni a „Pályázat, Rákóczi-követelések” megjelölést.
A pályázatnak tartalmaznia kell azon nyilatkozatot is,
melyben a pályázó vállalja, hogy ajánlatát a beadási határidõt követõ 60 napon belül fenntartja.
A pályázóknak annak figyelembevételével kell megtenni ajánlatukat, hogy a pályázati folyamat lezárultáig a követelésekre befizetések érkez(het)nek, melyek csökkentik
az engedményezéssel megszerzett követelés mértékét.
Az ajánlatot legkésõbb a Cégközlönyben történt közzétételt (2008. április 17.) követõ 15. napon kell postára adni,
vagy zárt borítékban, személyesen leadni a következõ
címre: 1071 Budapest, Damjanich u. 11–15. (I. 124. szoba),
a borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat, Rákóczi-követelések”.
A pályázatok bontása a benyújtási határidõt követõ
10 munkanapon belül, közjegyzõ elõtt történik, majd az
azt követõ 10 munkanapon belül minden pályázó írásos értesítést kap a pályázat bírálatáról.
A pályázaton nem nyertes pályázók részére a bánatpénz
a bírálatot követõ 10 munkanapon belül visszautalásra
kerül.
A felszámolás alatt álló szövetkezet elleni követelések
beszámítása kizárt.
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A pályázat kiírása és a szerzõdéskötés közötti idõszakban esetlegesen megtérült vagy megszûnt követelések pályázó által megjelölt vételárával a csomag vételára az engedményezés során csökkentésre kerül.
A szerzõdés pályázónak felróható elmaradása, vagy a
vételár megfizetésének elmulasztása esetén a felszámoló
nem köteles átadni az iratokat és nem köteles a jogutódlási
nyilatkozatok kiállítására, továbbá a pályázó a bánatpénzt
elveszti.
A felszámoló fenntartja azon jogát, hogy nem megfelelõ
(túl alacsony, nem megfelelõ fizetési kondíciójú stb.) ajánlatok esetén az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, és
új értékesítési eljárást indítson.
Több azonos és megfelelõ (egymástól legfeljebb
10%-kal eltérõ) ajánlat esetén a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart, melynek feltételeit az erre történõ felhívásban közli a pályázókkal.
További felvilágosítás: Ziaja Anna és Gazda-Pusztai
Sándor ügyintézõknél (tel.: 321-0116/3107).

Az ÁFI Zrt. (Cg.: [01 10 041854]; 1055 Budapest, Szent
István krt. 1. I. em.) mint a GRANTON Szolgáltató Kft.
„f. a.” (Cg.: [11 09 011463]; 2800 Tatabánya, Elõd vezér
u. 17/A) bíróság által kijelölt felszámolója
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tartalmazniuk kell: a pályázó nevét, lakhelyét, székhelyét,
a megajánlott vételárat, vállalt fizetési feltételeket, a vételár fedezetének igazolását.
A pályázatok bontására közjegyzõ jelenlétében kerül
sor. A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága és a fizetési feltételek alapján bírálja el. A felszámoló
fenntartja a jogát, hogy a közel azonos ajánlattevõk között
ártárgyalást tartson. A teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés létrejöttének, és a birtokbaadásnak is elõfeltétele.
A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül visszafizetésre kerül.
A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelkezõk figyelmét, hogy elõvásárlási jogukat a pályázat benyújtásának idõpontjáig írásban gyakorolhatják.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlatok hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja.
A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem vállalunk, beszámítást nem fogadunk el.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ kérhetõ
hétköznap 9 és 12 óra között a 302-3422-es telefonszámon, felszámolóbiztos: Kozári Richárd.

nyilvános pályázat
útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság alábbi ingatlanát.
– Szentendre, belterület 7035. hrsz. alatti, 839 m2 ingatlan.
Az ingatlan irányára: 7 000 000 Ft.
Bánatpénz: 700 000 Ft.
A vevõnek vállalnia kell az esetlegesen felmerülõ környezeti károk elhárítását.
Az ingatlanról készült értékbecslés a felszámoló irodájában – elõzetes idõpont-egyeztetést követõen megtekinthetõ.
A pályázaton való részvétel feltétele:
A pályázati ajánlatot magyar nyelven kettõs, zárt borítékban, GRANTON Kft. „f. a.” vételi ajánlat megjelöléssel a
felszámoló irodájában kell átadni (1055 Budapest, Szent
István krt. 1.) jelen közlemény Cégközlönyben való megjelenését (2008. április 17.) követõ 15. nap legkésõbb 12 óráig,
vagy postai úton eljuttatni az 1399 Budapest, Pf. 701/313
címre, úgy, hogy a küldemény a megjelölt határidõig 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

A BIS Csõdgondnok és Tanácsadó zRt. (Cg.:
[01 10 043489]; 1123 Budapest, Ráth György u. 1.) mint a
GREAT UNITED TRADING HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.”
(Cg.: [01 09 703574]; 1132 Budapest, Váci út 18.) adós
felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ alábbi vagyonát:
Felsõruházati ruhanemûkészlet és használt üzleti berendezések 10 700 000 Ft irányáron, a meghirdetett ár az áfa
összegét nem tartalmazza.
A felszámoló a meghirdetett vagyonelemeket megtekintett állapotban értékesíti, a berendezések mûködõképes állapotáért felelõsséget nem vállal, a kellékszavatosságot kizárja.
Tájékoztatást ad: Kardinál Tiborné felszámolóbiztos, a
202-5580-as telefonszámon. A megtekintés kizárólag a
felszámolóval elõzetesen egyeztetett idõpontban lehetséges.
A pályázaton történõ részvétel feltétele az 1 000 000 Ft
összegû bánatpénz befizetése a pályázat benyújtásának határnapjáig a felszámoló BIS zRt. 11600006-0000000025146336 számú számlájára, és az errõl szóló igazolásnak
a pályázathoz történõ csatolása.
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A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat
esetén 10 napon belül kamatmentesen, a banki költség levonása után visszafizetésre kerül.
A pályázatokat tértivevényes levéllel a felszámoló címére – BIS zRt. 1276 Budapest, Pf. 27 – kérjük megküldeni, vagy személyesen az 1123 Budapest, Ráth György
u. 1/C fszt. 3. sz. alatti irodájába beadni munkanapokon
10 órától 14 óráig. A borítékra írják rá: „GREAT UNITED
TRADING HUNGARY Kft. f. a. Pályázat”.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2008. május 2. 12 óra.
A borítékon, amely a pályázatot tartalmazza, más felirat
nem lehet. Ha beküldése postán történik, akkor a pályázati
borítékot egy másik borítékban kell elhelyezni.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, címét, gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát másolatban, az ajánlati ár egyértelmû meghatározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet kevesebb mint a benyújtási határidõt
követõ 30 nap.
A felszámoló értesíti az elõvásárlási joggal rendelkezõket, hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázat keretében gyakorolhatják.
A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik a fenti benyújtási határidõt követõ 10 napon belül.
A pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl a bontást
követõ idõponttól számított 10 napon belül értesítést kapnak. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló fenntartja
a jogot arra, hogy a 10%-on belüli árat ajánlók között ártárgyalást tartson, illetve – megfelelõ ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilvánítsa a pályázatot.
Az adásvételi szerzõdésnek a pályázat nyertesével történõ megkötésének végsõ határideje: 2008. június 1.

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértõ Kft. (Cg.:
[01 09 566001]; 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.) mint a
Chicken-Yard Mezõgazdasági Termelõ Kft. „f. a.”
(Cg.: [16 09 006847]; 5300 Karcag, Tilalmas, 050/31.
hrsz.) bíróság által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet tulajdonát képezõ ingatlanát.
(Jelige: Chicken-Yard)
Ingatlan:
Megnevezés: baromfinevelõ telep.
Cím: 5300 Karcag, Tilalmas, 050/31. hrsz.
Föld alapterülete: 8,4264 m 2.
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Az ingatlanon 7 db ól, 1 db szociális épület és 1 db, volt
tejház van.
Épületek alapterületei:
1. sz. ól: 1150 m2, 2–4. sz. ól: 3 × 840 m2, 5. sz ól:
720 m2, 6. sz. ól: 880 m2, 7. sz. ól: 500 m2, volt tejház
210 m2, szociális épület, iroda 205 m2.
Irányár: 60 M Ft + áfa.
A pályázatokat írásban, zárt borítékban, a felszámoló
cég címére kell benyújtani, az 1032 Budapest, Vályog
u. 2–4. szám alatti irodában.
A postán küldött pályázatokat dupla borítékban kérjük
elhelyezni, a belsõre legyen ráírva a jelige, illetve pályázat,
nem nyitható fel.
A pályázaton való részvétel feltétele 10% bánatpénz befizetése. A benyújtott pályázatok bánatpénzének átutalása
a felszámoló LQD Kft. MKB Banknál vezetett 1030000220609577-00003285 számú bankszámlájára úgy, hogy az
összeg jóváírásra kerüljön, illetve az arról szóló igazolás a
pályázat benyújtásakor rendelkezésre álljon. (Az átutalásról szóló igazolást a pályázathoz csatolni kell.) Az átutalás
közlemény sorában kérjük feltüntetni – Chicken-Yard Kft.
„f. a.” részére – bánatpénz.
A személyesen benyújtott pályázatokról a felszámolóbiztos elismervényt állít ki.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, adatait, a pályázat tárgyát, a megajánlott vételárat, a fizetés
módját, határidejét, az ajánlat tartásának határidejét, amely
nem lehet kevesebb mint a pályázat bontásától számított
két hónap, a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
az általa felkínált teljes vételár összege a pályázat idõtartama alatt rendelkezésre áll. Ezek bármelyikének hiánya
esetén a pályázat érvénytelen.
A pályázatok benyújtásának határideje a Cégközlönyben való megjelenéstõl (2008. április 17.) számított
15. nap, déli 12 óra.
A pályázatok elbírálása közjegyzõ jelenlétében történik
a fenti benyújtási határidõt követõ 7 napon belül, melynek eredményérõl az érdekeltek 8 napon belül értesítést
kapnak.
A pályázat során bejelentkezett elõvételi joggal rendelkezõk elõvásárlási jogukat a véglegesen kialakult vételár
ismeretében a többször módosított 1991. évi IL. tv.-ben
meghatározottak szerint gyakorolhatják. A bejelentkezés
elmaradása az elõvásárlási jog gyakorlását ellehetetleníti.
A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, továbbá a közel azonos (max. 10%-kal eltérõ)
ajánlatot tevõ pályázók között ártárgyalást tartson és zártkörû licitálás alapján döntsön.
A pályázattal kapcsolatosan bõvebb felvilágosítást
Varga Piroska ad a 250-7812-es telefonszámon.
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A CSABAHOLDING Kft. (Cg.: [01 09 683720]; 1146
Budapest, Thököly út 59/A; régi székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I. 4.) mint az S.G. International Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 728306]; 1075 Budapest,
Károly krt. 11. V. em.) adós kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
alábbi ingatlanát:
A Budapest 1. Számú Körzeti Földhivatalnál 37789.
helyrajzi szám alatt felvett, belterületi, 1009 m2 területû,
kivett beépítetlen terület megnevezésû ingatlan a rajta található felépítménnyel együtt.
Becsértéke: 200 000 000 Ft.
Bánatpénz: 10 000 000 Ft.
Az értékesítésre kerülõ ingatlanról információt és tájékoztatást ad Horváth Attila felszámolóbiztos (tel.:
450-0433).
A pályázaton történõ részvétel feltétele a megjelölt bánatpénz befizetése a CSABAHOLDING Kft. CIB Bank
Rt.-nél vezetett 10700165-04411402-52000001 számú
bankszámlájára, illetve az errõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása.
A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat
esetén 15 banki napon belül kamatmentesen visszafizetésre kerül. A pályázatban kérjük megjelölni, hogy sikertelen
pályázat esetén milyen bankszámlaszámra kérik a bánatpénz visszautalását.
A pályázatokat a felszámoló címére – CSABAHOLDING Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A – kérjük eljuttatni. A borítékra írják rá: „S.G. International Pályázat”.
A pályázatok beérkezésének végsõ határideje:
2008. május 5. 11 óra.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, címét, gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát másolatban, a bruttó ajánlati ár egyértelmû
meghatározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi
idejét, amely nem lehet kevesebb mint a benyújtási határidõt követõ 30. nap.
A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik a fenti benyújtási határidõt követõ 8 munkanapon belül. A pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl ezen
idõponttól számított 8 munkanapon belül értesítést kapnak. Azonos, vagy a legjobb ajánlati ártól 10 százalékon
belüli árat ajánlók között a felszámoló ártárgyalást tart,
amennyiben a legjobb ajánlati árat a felszámoló megfelelõnek találja.
A felszámoló fenntartja magának a jogát, hogy a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek
nyilvánítsa.
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Az adásvételi szerzõdésnek a pályázat nyertesével történõ megkötésének végsõ határideje: 2008. június 30.

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 PIG-COOP Sertéstenyésztõ és
Hizlaló Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.: [19 09 500645]; 8512
Nyárád, Külterület 02000/2. hrsz.) Veszprém Megyei
Bíróság 6. Fpk. 19-07-000139/5. számú végzésével kijelölt felszámolója, és a
VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg.: [01 10 044074]; székhelye:
1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. 7–8.; korábbi székhely:
7621 Pécs, Mátyás király u. 21.; levelezési cím: 7601 Pécs,
Pf. 378) mint a PÁPAI HÚS Élelmiszeripari Feldolgozó
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság „f. a” (Cg.:
[19 10 500053]; székhelye: 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.)
Veszprém Megyei Bíróság 4. Fpk. 19-06-000522/6. számú
végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján együttesen, kizárólag egyben értékesíteni kívánják a
PIG-COOP Kft. „f. a.” tulajdonát képezõ
– a Nyárád, 0200/2. hrsz. alatti 10 ha 2944 m2 alapterületû, „major” megnevezésû ingatlant,
– a Nyárád, 0195/26. hrsz. alatti 4 ha 8323 m2 alapterületû, „trágyatelep” megnevezésû ingatlant,
– a Nyárád, 0195/37. hrsz. alatti 9986 m2 alapterületû,
„telephely” megnevezésû ingatlant,
amelyek természetben Nyárád község külterületén találhatók és együttesen képezik az adós társaság nyárádi sertéstelepét;
– a Pápa, 01100/1. hrsz. alatti 17 ha 9688 m2 alapterületû, „trágyalészûrõ mezõ” megnevezésû ingatlant,
– a Pápa, 01100/2. hrsz. alatti 8 ha 0120 m2 alapterületû, „üzem” megnevezésû ingatlant,
amelyek természetben Pápa külterületén (Mátyusháza) találhatók és együttesen képezik az adós társaság mátyusházi sertéstelepét;
– adós társaság nyárádi és mátyusházi sertéstelepen található, a termeléshez szükséges gépeket és berendezéseket, valamint irodai és számítástechnikai berendezéseket
700 000 000 Ft + áfa (hétszázmillió forint + áfa) irányáron,
és a PÁPAI HÚS Zrt. „f. a.” tulajdonát képezõ
– PIG-COOP Kft. „f. a.” nyárádi és mátyusházai telepein levõ sertés tenyészállományt és szaporulatát, valamint a hízóállományt 550 000 000 Ft + áfa (ötszázötvenmillió forint + áfa) irányáron.
A pályázaton részt vehet bárki, aki a PÁPAI HÚS Zrt.
„f. a.” székhelyén (8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.) a vagyoni
elemek részletes leírását, az értékesítési feltételeket tartal-
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mazó tájékoztatót megtekinti, az abban foglaltak elfogadásáról írásban nyilatkozik. A tájékoztató ugyanitt megvásárolható 80 000 Ft + áfa áron. A pályázatot magyar nyelven
kell benyújtani.
A felszámolók az értékesítéssel kapcsolatban írásos
ajánlatokat kérnek benyújtani, melyeket a VECTIGALIS
Zrt. veszprémi irodája, 8200 Veszprém, Egyetem u. 9. sz.
alatti címre kérnek „Pápa-PIG-COOP VÉTELI AJÁNLAT” megjelöléssel, zárt borítékban személyesen, postai
vagy egyéb küldeményként eljuttatni. A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elismervényt
állít ki.
Az ajánlatok beérkezésének idõpontja:
2008. május 15. (csütörtök) 12 óra.
Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: magánszemély
ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, címét, az azonosítására alkalmas további adatokat, az ajánlott nettó vételárat társaságonként bontva, a vállalt fizetési
feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, a vételár fedezetének igazolását; valamint a bánatpénz befizetésének 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 társaságonként bontva, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, a vételár fedezetének igazolását, valamint a bánatpénz befizetésének igazolását.
A bánatpénz összege 20 millió Ft, amelyet a pályázat
benyújtásának határidejég kell megfizetni az alábbi módon: 10 millió Ft-ot a PIG-COOP Kft. „f. a.” CIB Bank
Zrt.-nél vezetett 10700110-24264707-51100005 számú
bankszámlájára, 10 millió Ft-ot pedig a PÁPAI HÚS Zrt.
„f. a.” ERSTE Bank Zrt.-nél vezetett 1166500507990000-65000006 számú bankszámlájára kell átutalni.
A befizetett bánatpénz után kamat nem jár a pályázóknak.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyújtási határidõt követõ 15 napon belül a felszámolók az ajánlatokat együttesen értékelik. Az értékelés eredményérõl
jegyzõkönyv készül, melyet adós bármely hitelezõje megtekinthet. Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámolók az érdekelteket írásban értesítik.
Az értékesítéssel kapcsolatos további információ
dr. Porkoláb Sándortól a 06 (30) 411-5426 és dr. Lóránth
Tibortól a 06 (89) 324-514-es telefonszámon kapható.
A felszámolók a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatják, és új pályázatot
írhat ki.
Megfelelõ pályázatok esetén az ajánlattevõk között
nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek fel-
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tételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel a felszámolók ismertetik.
Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámolók
felhívják az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.

A CÉG-CONTROLL Felszámoló, Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. (Cg.: [01 09 690835]; 1077
Budapest, Dohány u. 54.; levelezési cím: 1443 Budapest,
Pf. 239) mint a Szabó és Társa Bt. „f. a.” (cégjegyzékszáma: [19 06 504026]; székhely: 8444 Szentgál, Nyírõkertek ltp. 41.), Veszprém Megyei Bíróság 4. Fpk.
19-06-000295/6. sz. jogerõs végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
alábbi vagyonelemét:
Peugeot Partner 190 C HDI típusú gépjármû, gyártási
éve: 2001.
Gépkocsi irányára: 900 000 Ft + áfa (kilencszázezer forint + áfa).
A pályázatban való részvétel feltétele a felajánlott bruttó vételár legalább 10%-ának, bánatpénzként való befizetése, legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig Szabó és Társa Bt. „f. a.” megjelöléssel a CÉG-CONTROLL
Kft. 10100716-46601100-02000004 sz. elkülönített bankszámlájára.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos
címét, a pályázati vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályázathoz mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói
igazolvány másolatát, gazdasági társaságnál 30 napnál
nem régebbi cégkivonatot, illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát, statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánatpénz befizetését (átutalását) bizonyító banki igazolást.
A bánatpénz a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének megállapítása, valamint a pályázatok elbírálása után visszafizetésre kerül, az alábbi kivételektõl eltekintve:
Nem jár vissza, ha az ajánlattevõ a pályázatot megnyeri,
és ezért a vételárba be kell számítani. Továbbá akkor sem,
ha az ajánlattevõ az ajánlati kötöttség idõtartama alatt
ajánlatát visszavonta, vagy a szerzõdés megkötése neki
felróható, vagy az õ érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha
az ajánlattevõ a benyújtásra nyitva álló határidõ lejárta
elõtt vonta vissza ajánlatát, vagy a bánatpénz befizetése ellenére nem nyújtott be pályázatot.
A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.
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Az értékesítésre kerülõ vagyonelemért a felszámoló
kellékszavatosságot nem vállal, azt a pályázó megtekintett
és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos minden költség a pályázót (vevõt) terheli.
Az adásvételi szerzõdés létrejöttének és a birtokba lépésnek is elõfeltétele a teljes vételár kiegyenlítése.
Az ajánlatok benyújtásának módja: a felszámoló irodájában (1077 Budapest, Dohány u. 54.) munkanapokon
9–12 óráig, személyesen, vagy postai úton megküldve a
felszámoló címére (1443 Budapest, Pf. 239), legkésõbb
2008. május 5-én 12 óráig
történõ beérkezéssel. A zárt borítékra kérjük ráírni: „Szabó és Társa Bt. f. a.” pályázat.
A pályázattal kapcsolatos információk a 413-6714-es
telefonszámon kérhetõk, ugyancsak a fenti idõpontokban.
A pályázatok bontására és elbírálására a benyújtási határidõ lejárta után számított 15 munkanapon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A felszámoló értesíti az esetleges elõvásárlásra jogosultakat, hogy elõvásárlási jogukat ezen pályázaton gyakorolhatják.
A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilvánítja, és új pályázatot írhat ki.
A vételi jogot elnyerõ pályázóval az adós cég nevében a
felszámoló – az értékesítést követõ 30 napon belül – megköti az adásvételi szerzõdést.

A CÉG-CONTROLL Felszámoló, Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. (Cg.: [01 09 690835]; 1077
Budapest, Dohány u. 54.; levelezési cím: 1443 Budapest,
Pf. 239; felszámolóbiztos: ifj. Fülöp István) mint a ÍRISZ
EUROPE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma: [01 09 71894]; székhely: 1046 Budapest,
Gyertyaláng u. 1. 2. ép. 1. üz.) Fõvárosi Bíróság 6. Fpk.
01-06-004202/4. sz. jogerõs végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
alábbi vagyonelemeit:
Vegyes, szavatossági idõ nélküli irodaszer (4,3 M Ft
készletértékû).
Minimál ár: 4 300 000 Ft + áfa (négymillió-háromszázezer forint + áfa).
A vagyonelemeket a felszámoló egyben kívánja értékesíteni.
A pályázatban való részvétel feltétele a minimál ár legalább 10%-ának, bánatpénzként való befizetése, legké-
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sõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig ÍRISZ
EUROPE Kft. „f. a.” megjelöléssel a CÉG-CONTROLL Kft. 10100716-46601100-02000004 sz. elkülönített bankszámlájára, vagy a felszámoló irodájában készpénzben.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos címét, a pályázati vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályázathoz mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a
vállalkozói igazolvány másolatát, gazdasági társaságnál
30 napnál nem régebbi cégkivonatot, illetve másolatát,
minden esetben a pályázó adószámát, statisztikai és
pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánatpénz befizetését (átutalását) bizonyító banki igazolást.
A bánatpénz a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének megállapítása, valamint a pályázatok elbírálása után visszafizetésre kerül, az alábbi kivételektõl eltekintve:
Nem jár vissza, ha az ajánlattevõ a pályázatot megnyeri,
és ezért a vételárba be kell számítani. Továbbá akkor sem,
ha az ajánlattevõ az ajánlati kötöttség idõtartama alatt
ajánlatát visszavonta, vagy a szerzõdés megkötése neki
felróható, vagy az õ érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha
az ajánlattevõ a benyújtásra nyitva álló határidõ lejárta
elõtt vonta vissza ajánlatát, vagy a bánatpénz befizetése ellenére nem nyújtott be pályázatot.
A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.
Az értékesítésre kerülõ vagyonelemért a felszámoló
kellékszavatosságot nem vállal, azt a pályázó megtekintett
és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos minden költség a pályázót (vevõt) terheli.
Az adásvételi szerzõdés létrejöttének és a birtokba lépésnek is elõfeltétele a teljes vételár kiegyenlítése.
Az ajánlatokat személyesen a felszámoló irodájában
(1077 Budapest, Dohány u. 54.) hétfõtõl péntekig
9–12 óráig, vagy írásban (1443 Budapest, Pf. 239) kell benyújtani, legkésõbb
2008. május 5-én 12 óráig
történõ beérkezéssel. A zárt borítékra kérjük ráírni: ÍRISZ
EUROPE Kft. „f. a.” pályázat.
A meghirdetett vagyonelemek listájának megtekintése
telefonon történõ (tel.: 413-6714) egyeztetést követõen a
felszámoló irodájában lehetséges.
A pályázatok bontására és elbírálására a benyújtási határidõ lejárta után számított 15 munkanapon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A felszámoló értesíti az esetleges elõvásárlásra jogosultakat, hogy elõvásárlási jogukat ezen pályázaton gyakorolhatják.
A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilvánítja, és új pályázatot írhat ki.
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A vételi jogot elnyerõ pályázóval az adós cég nevében a
felszámoló – az értékesítést követõ 30 napon belül – megköti az adásvételi szerzõdést.

A VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (cégjegyzékszám: [01 10 044074];
székhely: 1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. 7–8.; levelezési
cím: 7601 Pécs, Pf. 378), a FINOMSÁGOK Fagylaltgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
„f. a.” (cégjegyzékszám: [14 09 305543]; székhely: 7400
Kaposvár, Dombóvári út, Keleti Ipari Park 3657/87. hrsz.;
adószám: [10391107-2-14]) Somogy Megyei Bíróság
3. Fpk. 14-07-000109/3. sz. jogerõs végzésével kijelölt
felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tulajdonában lévõ alábbi vagyonelemeket:
– Kaposvár, 3657/103., 3657/104. és 3657/105. hrsz.
alatt nyilvántartott, „ipartelep és üzem, hûtõház és egyéb
épület” megnevezésû, összesen 3 ha 2551 m2 területû ingatlanokat egyben.
Irányár: 246 400 000 Ft + áfa (kettõszáznegyvenhatmillió-négyszázezer forint + áfa).
– Adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képezõ élelmiszer-ipari és egyéb gépek, berendezések, eszközöket
egyben.
A vagyontárgyak együttes irányára: 37 036 700 Ft + áfa
(harminchétmillió-harminchatezer-hétszáz forint + áfa).
Felszámoló a hirdetményben felsorolt adósi vagyont kizárólag együtt kívánja értékesíteni.
A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a meghirdetett nettó irányár 5%-ának megfelelõ bánatpénz megfizetése a felszámoló szervezet CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt.-nél vezetett 10700055-0422520552000001 sz. számlájára, „FINOMSÁGOK Kft. f. a.”
megjelöléssel.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a VECTIGALIS ZRt.,
7621 Pécs, Mátyás király u. 21., illetve 7601 Pécs, Pf. 378
címekre vár „FINOMSÁGOK 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: a pályázó nevét,
székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat,
gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról,
a bánatpénz befizetésének, valamint a tenderfüzet megvásárlásának igazolását a pályázat benyújtásáig.
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Pályázati tenderfüzet 100 000 Ft + áfa áron megvásárolható a VECTIGALIS ZRt., 7621 Pécs, Mátyás király u. 21.
szám alatti irodájában.
Az ajánlatok benyújtásának idõpontja a jelen hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. április 17.) számított 15. nap 12 óra.
Az értékesítésre kerülõ ingatlanok és vagyontárgyak –
idõpont-egyeztetést követõen – megtekinthetõk.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától, Weintraut Józseftõl a 06 (72) 513-624 és a 06 (30)
939-9978-as telefonszámokon szerezhetõ be.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 munkanapon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A benyújtási határidõt követõ 15 munkanapon 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.
Megfelelõ, azonos értékû pályázat esetén a felszámoló
értékesítési versenytárgyalást tart, melynek feltételeit a
versenytárgyalás megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel ismerteti. Azonos értékû ajánlatnak minõsül, ha az
ajánlati ár a legmagasabb megajánlott nettó vételár 90%-át
elérte.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot
– megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.
Felszámoló felhívja a Cstv. 49/C. §-ában meghatározott
elõvásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elõvásárlási
jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják.

A Duna Audit Könyvszakértõ Iroda Kft. (Cg.: [01 09
162918]; székhelye: 1115 Budapest, Bartók Béla
u. 131/A) mint az UKM REKARD Rt. „f. a.” (Cg.:
[08 10 001672]; 9027 Gyõr, Kandó Kálmán u. 5–7.) adós
szervezetnek a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság 6.
Fpk. 08-00-000190. sz. végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
keretében értékesíti az adós gazdálkodó szervezet alábbi
vagyonát.
Üdülõ 966/1000 tulajdonrésze (Csopak, Fürdõ u. 41.).
(34/1000 tulajdonrész a Magyar Állam tulajdona.)
Becsült forgalmi érték (áfa nélkül): 40 000 000 Ft.
A pályázat benyújtásának címe: Fekete Gyula felszámolóbiztos (2890 Tata, Mindszenty tér 2.).
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, írásban,
magyar nyelven, 3 példányban, az eredeti példány megjelölésével, kettõs borítékban, a belsõ, név nélküli, zárt borítékon az ,,UKM REKARD Rt. f. a.” felirattal.
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A pályázat beérkezésének határideje:
2008. május 8. (csütörtök) 12 óra.
A pályázat kötelezõ tartozékai:
– a pályázó személyi azonosító adatai (jogi személy
esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány);
– ajánlati ár egyértelmû megjelölése;
– fizetési feltételek;
– 60 napos ajánlati kötöttség vállalása.
A pályázat bontásának ideje: a benyújtási határidõ napját követõ nyolc napon belül, közjegyzõ jelenlétében.
A pályázat értékelése: a bontást követõ 5 napon belül.
Az értékelésrõl jegyzõkönyv készül, amelyet a hitelezõk
és a pályázók megtekinthetnek. Az értékelés eredményérõl
a felszámoló a pályázókat írásban értesíti.
A vételi szándék bizonyítására 2 000 000 Ft pályázati díjat át kell utalni a felszámolás alá került szervezet MKB
Bank Nyrt.-nél vezetett 10300002-20159694-00003285 sz.
számlájára. Az összegnek meg kell jelennie a bankszámlán
a pályázat benyújtásának határidejéig. A nyertes pályázó
által befizetett összeg a vételárba beszámít. Ha a nyertes a
vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, azoktól jelentõsen eltér, a befizetett összeget elveszíti. A többi pályázó részére
az összeg a pályázat eredményének kihirdetését követõen
tizenöt napon belül kamat nélkül visszajár. A felszámoló a
pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Amennyiben több megfelelõ pályázat érkezik, amelyek között az
ajánlati árat tekintve az eltérés kevesebb tíz százaléknál, a
felszámoló az érintett pályázók részvételével ártárgyalást
tart. Az ártárgyalás szabályait a felszámoló a megkezdést
megelõzõen ismerteti.
Az elõvásárlási joggal rendelkezõk jogukat e pályázat
keretében gyakorolhatják. A felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét, hogy az elõvásárlási jog gyakorlására
irányuló szándékukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolóhoz a pályázati díj egyidejû befizetésével.
További információkat Fekete Gyula felszámolóbiztostól lehet beszerezni [telefon 06 (34) 382-864]. Az ingatlan
megtekinthetõ, az idõpontot elõzetesen egyeztetni kell.

A CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt.
(Cg.: [01 10 045271]; 1082 Budapest, Baross u. 114–116.)
mint a SKOLNIK Épületgépészeti, Építési és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 681470]; 1148 Budapest,
Jegenye fasor 15.; felszámolóbiztos: Pálfiné Titl Anett)
felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós cég alábbi vagyonelemét:

2008/17. szám

Lejárt, kétes minõsítésû követelések (a pályázati tájékoztatóban felsoroltak szerint).
Irányár: 700 000 Ft.
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
a felszámoló szervezet MKB-nál vezetett 1030000225905074-70073285 számú elkülönített bankszámlájára
legkésõbb a pályázat benyújtásának határidejéig.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.
A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pályázó fõbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyontárgy nevesítését, az ajánlott vételárat, a bánatpénz befizetésének
igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó nyilatkozatot.
A részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati
tájékoztató térítésmentesen átvehetõ a felszámoló, Kecskemét, Árpád krt. 4. sz. alatti titkárságán.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– a megfelelõ, azonos értékû ajánlatot tevõ pályázók
között ártárgyalás keretében döntsön az eljárásra vonatkozó csõdtörvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
A pályázatok elbírálása során azonos feltételek esetén
elõnyben részesítjük azon pályázót, aki vállalja az azonnali készpénzfizetést.
Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban „SKOLNIK PÁLYÁZAT” jeligével a felszámolóbiztos (6000
Kecskemét, Árpád krt. 4.) titkárságán kell benyújtani,
melynek határideje:
2008. május 2. (péntek) 12 óra.
A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
Az esetleges ártárgyalásra, a döntés kihirdetésére 2008.
május 13-án 10 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne a felszámolóbiztos, Kecskemét, Árpád krt. 4. sz. alatti
irodája.
A csõdtörvény 49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelõen az elõvásárlásra jogosultak e jogukat ezen
idõpontban és helyszínen gyakorolhatják kizárólagosan.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ munkanapokon 9–12 óra között a következõ telefonszámon: Pálfiné Titl Anett, 06 (76) 486-606.

A Délprodukt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Cg.:
[06 09 001253]; 6726 Szeged, Petrozsényi u. 16/4.;
Sáfrány Mihály felszámolóbiztos) mint a MAJSA-
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KERESKEDÕHÁZ Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.:
[03 09 114247]; 6120 Kiskunmajsa, Iskola u. 16.) felszámolója, az 1991. évi IL. tv. 49/A. § (1) bekezdése alapján
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mint a PAKITHERM Épületgépészeti Nagykereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.:
[01 09 692498]; 1044 Budapest, Fiumei út 16.) adós felszámolója

nyilvános pályázat
nyilvános pályázat
útján kívánja értékesíteni az adós cég vagyonát az alábbiak
szerint:
Az adásvétel tárgya:
Ingatlan
Kiskunmajsa belterület, 2715/81. hrsz.-ú 2000 m2 (Iskola u. 16.) áruház megnevezésû ingatlan 1/1 tulajdoni hányad.
Az ingatlan irányára: 20 000 000 Ft + áfa.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– 40 napos ajánlati kötöttség vállalása,
– az irányár 5%-ának bánatpénzként történõ befizetése
a Délprodukt Kft. Erste Bank Rt. szegedi fiókjánál vezetett
11606002-05654300-06000003 számú számlájára, MAJSA-KERESKEDÕHÁZ Kereskedelmi Kft. „f. a.” megjelöléssel, legkésõbb a pályázat benyújtásának határidejéig,
– a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó fõbb adatait, az ajánlott áfamentes vételárat, a fizetési feltételekre
vonatkozó nyilatkozatot és fedezetigazolást.
A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy:
– a megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat kiírásáról döntsön,
– több azonos (10%-on belüli) árajánlat esetén a felszámoló ártárgyalást tart, melynek idõpontját és helyét az érdekeltekkel az ártárgyalást megelõzõen írásban közli.
A pályázatok elbírálása során elõnyben részesítjük azon
pályázót, aki vállalja az azonnali készpénzfizetést.
Az írásos pályázati ajánlatokat kettõ példányban, zárt
borítékban, MAJSA-KERESKEDÕHÁZ Kereskedelmi Kft. f. a. Pályázat” jeligével, a Délprodukt Kft., 6722
Szeged, Attila u. 11. szám alatti irodájában kell benyújtani. Az ajánlatok benyújtási idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. április 17.) számított 15. nap 12 óra.
A pályázatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyújtási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló a pályázatokat értékeli, annak eredményérõl az érdekelteket értesíti. Az értékelésrõl jegyzõkönyv készül, melyet bármelyik
hitelezõ megtekinthet.
Az elõvásárlásra jogosultak elõvásárlási szándékukat a
pályázat benyújtási határidejéig írásban nyújthatják be.
A meghirdetett vagyontárggyal kapcsolatos felvilágosítás
és a pályázattal kapcsolatos egyéb kérdések tekintetében
rendelkezésre áll: Masa Jenõ, a felszámoló megbízottja
[tel.: 06 (62) 426-375].

A BIS Csõdgondnok és Tanácsadó zRt. (Cg.:
[01 10 043489]; 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C)

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ alábbi vagyont:
OPEL ASTRA G. 1.6 Caravan (gyártási év 2004., telj.:
74 kW, benzines) 2 400 000 Ft irányáron.
A felszámoló a meghirdetett gépkocsit megtekintett állapotban adja el, annak mûködõképes állapotáért felelõsséget nem vállal, a kellékszavatosságot kizárja.
Tájékoztatást ad: Kardinál Tiborné felszámolóbiztos a
06 (1) 202-5580-as telefonszámon.
A pályázaton történõ részvétel feltétele a 240 000 Ft
összegû bánatpénz befizetése a pályázat benyújtásának határnapjáig a felszámoló BIS zRt. 11600006-0000000025146336 számú számlájára, vagy az ennek megfelelõ
készpénz felszámoló pénztárába történõ befizetése.
A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén 10 napon belül kamatmentesen visszafizetésre
kerül.
A pályázatokat tértivevényes levéllel a felszámoló címére – BIS zRt. 1276 Budapest, Postafiók 27 – kérjük
megküldeni, vagy személyesen, az 1123 Budapest, Ráth
György u. 1/C fszt. 3. szám alatti irodájába beadni munkanapokon 10 órától 14 óráig. A borítékra írják rá: ,,PAKITHERM Kft. f. a. Pályázat”.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2008. május 2. 12. óra.
A borítékon, amely a pályázatot tartalmazza, más felirat
nem lehet. Ha beküldése postán történik, akkor a pályázati
borítékot egy másik borítékban kell elhelyezni.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, címét, gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát másolatban, az ajánlati ár egyértelmû meghatározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidõt
követõ 30 nap.
A felszámoló értesíti az elõvásárlási joggal rendelkezõket, hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázat keretében gyakorolhatják.
A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik a fenti benyújtási határidõt követõ 10 napon belül. A
pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl a bontást követõ idõponttól számított 10 napon belül értesítést kapnak.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent
értékesítési kötelezettséget.
A felszámoló fenntartja a jogot arra, hogy a 10%-on belüli árat ajánlók között ártárgyalást tartson, illetve – meg-

2430

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

felelõ ajánlat hiányában – eredménytennek nyilvánítsa a
pályázatot.
Az adásvételi szerzõdésnek a pályázat nyertesével történõ megkötésének végsõ határideje: 2008. június 1.

A STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft. (Cg.:
[01 09 724084]; 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.) mint
az ALPENBAU Építõipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.:
[02 09 062599]; 7391 Mindszentgodisa, Kossuth u. 80.), a
Baranya Megyei Bíróság 3. Fpk. 02-07-000233/4. sz. számú végzésével kijelölt felszámlója (képviseli: Kovács
Péter felszámolóbiztos) a folyamatban lévõ felszámolás
keretében
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja az adós ismertté vált alábbi vagyontárgyát:
Ingatlan
Mindszentgodisa külterület, hrsz.: 0157/4.
Terület: 3,05 ha.
Tul. hányad: 1/2.
Pályázati irányár: 4 000 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 1 000 000 Ft.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– Meghatározott összegû bánatpénz megfizetése az
ALPENBAU Kft. „f. a.” ERSTE Bank Hungary NyRt.-nél
vezetett 11600000-06037800-60000002 számú bankszámlájára, vagy a felszámoló székhelyén (STANDARD
Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.).
– A bánatpénz a vételárba beszámításba kerül, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül a pályázó részére
visszautalásra kerül.
– A vételárba történõ beszámítást a törvény kizárja.
– A pályázatot legkésõbb (az ajánlott vételár és fizetési
mód megjelölésével) jelen hirdetmény Cégközlönyben
való közzétételétõl (2008. április 17.) számított 15. napon
12 óráig személyesen kell leadni a STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. sz. alatti címére.
– Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a borítékon kérjük feltüntetni: „ALPENBAU Kft. f. a. pályázat”.
– Az ajánlatnak tartalmaznia kell jogi személynél és
gazdasági társaságnál a pályázó nevét, székhelyét, 30 napnál nem régebbi hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselõ aláírási címpéldányát, a megajánlott
bruttó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár fedezetének igazolását.
Magánszemélynél az ajánlatnak tartalmaznia kell nevét,
címét, személyi adatokat, azonosításra alkalmas további
adatokat, a megajánlott bruttó vételárat, a vállalt fizetési
feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 na-
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pos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár fedezetének igazolását.
– Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz
megfizetését.
– A pályázatok bontására közjegyzõ jelenlétében a pályázati leadási határidõ lejárta után 15 napon belül kerül
sor.
– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 10 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.
– Az elõvásárlási jog gyakorlására jogosultak a jogosultságukat – a jogosultság igazolásával együtt – az ajánlat
benyújtásának idõpontjáig jelenthetik be a felszámolónak.
A felszámoló a pályázatot (megfelelõ pályázat hiányában) eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot hirdethet ki.
A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értékesítési
versenytárgyalást tart, amennyiben a megajánlott vételárak közötti eltérés 10%-on belül van. Ennek helyérõl, idejérõl, szabályairól írásban értesíti az ajánlattevõket.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A felszámoló a hatályos 1991. évi XLIX. törvény alapján felhívja az esetleges érdekelteket elõvásárlási joguk
gyakorlására és kéri, hogy a jog gyakorlására irányuló
szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban
jelentsék be.
Bõvebb tájékoztatás kérhetõ Kovács Péter felszámolóbiztostól, munkanapokon 8–12 óra között a 329-4940-es
telefonszámon.

A STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft. (Cg.:
[01 09 724084]; 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.) mint a
Fejér Megyei Bíróság 3. Fpk. 07-06-000576/4. számú végzése alapján a SIMO és Péter Szolgáltató Kft. „f. a.”
(Cg.: [07 09 012009]; 2422 Mezõfalva Szõlõhegy, Kettes
sor 2579.) kijelölt felszámlója (képviseli: Kovács Péter
felszámolóbiztos) a folyamatban lévõ felszámolás keretében
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja az adós ismertté vált alábbi vagyontárgyát:
Ingatlan
Görcsöny, Rákóczi u. 50. sz. alatti, 45. hrsz.-ú, 716 m2
alapterületû ingatlan.
Pályázati irányár: 2 200 000 Ft.
Az ingatlan lakott. Idõközben harmadik személy részérõl az ingatlanra ráépítés történt, valószínûsíthetõen a ráépítõ ingatlan-nyilvántartáson kívül tulajdonjogot szerzett. Az ingatlan tulajdonjogával kapcsolatosan ebbõl kifolyólag jogviták várhatóak.
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A pályázaton való részvétel feltételei:
– Meghatározott összegû bánatpénz megfizetése a felszámoló irodájában (STANDARD Kft., 1137 Budapest,
Pozsonyi út 32.) a SIMO és Péter Szolgáltató Kft. „f. a.”
pénztárába vagy a felszámoló MKB Rt.-nél vezetett
10300002-25922282-49020023 számú bankszámlájára
történõ utalással, amelynek összege vagyonelemenként a
pályázati irányár 10%-a.
– A bánatpénz a vételárba beszámításba kerül, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül a pályázó részére visszautalásra kerül.
– A vételárba történõ beszámítást a törvény kizárja.
– A pályázatot legkésõbb (az ajánlott vételár és fizetési
mód megjelölésével) jelen hirdetmény Cégközlönyben
való közzétételétõl (2008. április 17.) számított 15. napon
12 óráig személyesen kell leadni a STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. sz. alatti címére.
– Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a borítékon kérjük feltüntetni: ,,SIMO és Péter Szolgáltató Kft.
f. a. pályázat”.
– Az ajánlatnak tartalmaznia kell jogi személynél és
gazdasági társaságnál a pályázó nevét, székhelyét, 30 napnál nem régebbi hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselõ aláírási címpéldányát, a megajánlott
bruttó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár fedezetének igazolását.
Magánszemélynél az ajánlatnak tartalmaznia kell nevét,
címét, személyi adatokat, azonosításra alkalmas további
adatokat, a megajánlott bruttó vételárat, a vállalt fizetési
feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár fedezetének igazolását.
– Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz
megfizetését.
– A pályázatok bontására közjegyzõ jelenlétében a
pályázati leadási határidõ lejárta után 15 napon belül kerül sor.
– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 10 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.
– Az elõvásárlási jog gyakorlására jogosultak a jogosultságukat – a jogosultság igazolásával együtt – az ajánlat
benyújtásának idõpontjáig jelenthetik be a felszámolónak.
A felszámoló a pályázatot (megfelelõ pályázat hiányában) eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot hirdethet ki.
A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értékesítési
versenytárgyalást tart, amennyiben a megajánlott vételárak közötti eltérés 10%-on belül van. Ennek helyérõl, idejérõl, szabályairól írásban értesíti az ajánlattevõket.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A felszámoló a hatályos 1991. évi XLIX. törvény alapján felhívja az esetleges érdekelteket elõvásárlási joguk
gyakorlására és kéri, hogy a jog gyakorlására irányuló
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szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban
jelentsék be.
Bõvebb tájékoztatás kérhetõ Kovács Péter felszámolóbiztostól, munkanapokon 8–12 óra között a 329-4940-es
telefonszámon.

A REAL-HOLDING Kft. (Cg.: [01 09 738760]; 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15.) mint a WEKO „2005”
Ingatlanközvetítõ Bt. „f. a.” (Cg.: [16 06 007780]; 5350
Tiszafüred, Húszöles út 28/A) felszámolója
pályázat
útján nyilvános értékesítésre hirdeti meg a WEKO „2005”
Ingatlanközvetítõ Bt. „f. a.” tulajdonát képezõ Felsõmocsolád 0181/21. hrsz., természetben Felsõmocsolád, József Attila u. 14., 1532 m2 mûvelésbõl kivett tanya, vételára: bruttó 800 000 Ft és Borsodnádasd külterület 013/2.
hrsz., 2676 m2 mûvelésbõl kivett tanya, vételára: bruttó
400 000 Ft ingatlanokat megvételre. Az ingatlanok bruttó
irányára: összesen: 1 200 000 Ft.
A pályázatot postai úton, zárt borítékban, ,,Pályázat
WEKO „2005” Ingatlanközvetítõ Bt. f. a.” jelzéssel a
REAL-HOLDING Kft., 5000 Szolnok, Hunyadi u. 14. sz.
alatti címre kell megküldeni.
A pályázat postára adásának határideje:
2008. május 2.
Pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik a
postára adás határidejétõl számított 8 napon belül.
A megjelölt idõpontig beérkezõ pályázatokat a felszámoló értékeli, ez alapján dönt a pályázat nyertesérõl, illetve több megfelelõ, azonos értékû pályázat esetén az 1991.
évi IL. tv. 49/A. § (4) bekezdése alapján ártárgyalást tart.
A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy
megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatokat eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat érvényességi feltételei:
– az ajánlati ár egyértelmû meghatározása,
– az ajánlati ár 10%-ának megfelelõ bánatpénz átutalása a REAL-HOLDING Kft. 10917000-0000000431730008 számú elszámolási számlájára, és ennek hitelt
érdemlõ bizonyítása,
– ajánlati kötöttség – 45 nap – vállalása,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az 1991. évi
IL. tv. 49/A. § (4) bekezdése alapján nyilvános ártárgyaláson részt kíván-e venni.
Társaságok esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat
csatolása is szükséges, mely feltétele a pályázat érvényességének.
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A meghirdetett vagyontárgyak elõzetes idõpont-egyeztetést követõen megtekinthetõk.
A sikertelen pályázók a bánatpénzt az eredményhirdetéstõl számított 15 napon belül visszakapják, melyre a felszámoló kamatot nem fizet.
Nyilvános eredményhirdetésre 2008. május 6-án 10 órakor, a REAL-HOLDING Kft., 5000 Szolnok, Hunyadi
u. 14. szám alatti irodahelységében kerül sor.
A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy a törvényben biztosított elõvásárlási jogukat a nyilvános eredményhirdetésen gyakorolhatják úgy, hogy a kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról.
A vásárlásra meghirdetett tételekkel kapcsolatosan bõvebb felvilágosítást munkanapokon 10–15 óra között,
Medgyes József ad a 06 (56) 420-654-es telefonszámon.
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Bélyegzõ érvénytelenítése
A Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet Koordinációs és kontrolling irodájának alábbi szövegû bélyegzõje elveszett.
A bélyegzõ szövege:
Nagy Mária
koordinátor
Koordinációs és kontrolling iroda
Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet
1085 Budapest, Baross u. 52.
Telefon: 431-6554

A bélyegzõ használata 2008. április 15-tõl érvénytelen.

Közgyûlési meghívó

A STYL Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
(Cg.: [11 10 001384]; 2800 Tatabánya, Komáromi út 16.)
Igazgatósága értesíti részvényeseit, hogy a társaság

közgyûlését
2008. május 17-én 14 órára
hívja össze.
A közgyûlés helye: K. P. V. D. SZ. Mûvelõdési Ház (Tatabánya, Kós K. u. 17.).
A közgyûlés napirendje:
1. Az igazgatóság beszámolója a 2007. évi gazdálkodásáról, a mérlegrõl és javaslat az eredmény felosztására.
2. A felügyelõbizottság jelentése.
3. A könyvvizsgáló jelentése.
4. Alapító okirat módosítása a TEÁOR ’08 szerint.
5. Határozathozatal az 1–4. napirendi pontokban szereplõ kérdésekrõl.
6. Tájékoztatás a 2008. évi gazdálkodási tervrõl.
A közgyûlésen való részvétel és szavazás feltétele, hogy letéti igazolását a közgyûlést megelõzõ két munkanappal, tehát 2008. május
15-ig a társaság székhelyén a titkárságon leadja, mely a szavazójegyek átvételére jogosít. A szavazati jog személyesen, vagy meghatalmazott útján gyakorolható. A meghatalmazásra az alapszabály rendelkezései az irányadók. Amennyiben a közgyûlés a fenti idõponthoz
képest 30 percen belül nem határozatképes, úgy a második közgyûlést változatlan napirenddel 2008. május 17-én 15 órára a K. P. V.
D. SZ. Mûvelõdési Ház nagytermében hívja össze az igazgatóság, és ez a közgyûlés az eredeti napirenden szereplõ ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
Igazgatóság

***
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KÖNYVISMERTETÕ
Dr. Holló András és dr. Balogh Zsolt 1994-ben határozták el elõször, hogy az Alkotmány tételeihez rendelten közreadják az alkotmánybírósági gyakorlat – fõként elvi tételeket tartalmazó – vázlatát:

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

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük Az értelmezett Alkotmány címû kiadványt (ára: 8832 Ft áfával) ..................... példányban,
és kérjük juttassák el az alábbi címre:
A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .................................................................................................................
Utca, házszám: .....................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..............................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………
………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó kiadásában
– a Kreátor Info Kft. szervezésében – megjelent a

„Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás
az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság
döntéseinek tükrében” címû kiadvány
A két kötetbõl álló kiadvány célja, hogy az egyes részterületeket sorra véve bemutassa, hogy
melyek azok a leggyakoribb hibák, amelyeket a helyi önkormányzatok a rendeleteik megalkotásánál elkövetnek, mégpedig a jelentõsebb alkotmánybírósági határozatok tükrében. Mindezen túl
egy önálló kötet tartalmazza az Európai Bíróság azon ítéleteit, amelyekben helyi vagy regionális
önkormányzatok, illetve helyi vagy regionális hatóságok voltak érintettek, vagy ellenük folyt az
eljárás. E kiadvány olyan fontos információk gyûjteménye, melyet a helyi önkormányzatok
felhasználhatnak majd a helyi jogalkotás elõkészítésénél.
A „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû könyvben tematikus sorrendben kerül rendszerezésre az egyes témakörök szempontjából fontos AB határozatok rövid, kivonatolt tartalma, amely minden jegyzõ és
helyi döntéshozó számára – az önkormányzati rendeletalkotáshoz – szükséges és elengedhetetlen
jogforrás.
E mellett az egyes önkormányzati rendeletalkotási tárgykörökre vonatkozóan az önkormányzati
rendeletalkotásra felhatalmazást adó hatályos jogszabályok, az egyes rendeletek fõbb tartalmi elemeinek és ezen elemekhez kapcsolódó AB döntések ismertetésére is sor kerül. Az AB határozatok
lényegi kérdéseinek felvázolása mellett a megsemmisített rendeletek, szakaszok helyett helyes
megoldásokra is utal a kiadvány a célból, hogy segítséget nyújtson a jegyzõ számára a helyi
jogalkotási problémák megoldásához.
A kötet fõ gerincét alkotják a következõ önkormányzati témákban alkotott alkotmánybírósági döntések: a helyi jogalkotás általános kérdései és a jogi alapelvek érvényesülése az önkormányzati
rendeletekben, a helyi adó, a hatósági ár, a szociális támogatások, gyermekvédelmi ellátások,
lakás- és helyiséggazdálkodás, hulladékgazdálkodás, állattartás, közterület-használat, vásárok
és piacok rendje, építésügy, önkormányzati vagyon, költségvetés, útépítési és közmûépítési díj,
az önkormányzat szervezete és mûködése.
Külön érdekessége a kiadványnak, hogy a szerzõk olyan alkotmánybírósági határozatokat is bemutatnak, amelyek idõközben a magyar jogszabályok módosítása, illetve a közösségi jognak való
megfelelés okán nem alkalmazhatók, ezzel ugyanis elkerülhetõ, hogy adott esetben a jogalkotó
olyan határozatra hivatkozzon a szabályozás során, amely okafogyottá vált.
Magyarország uniós csatlakozása óta kiemelt jelentõsége van a közösségi elõírások betartásának
is mind a helyi önkormányzati rendeletek alkotása, mind pedig a helyi önkormányzatok törvényes
mûködésének biztosítása során. Így a kiadvány az Európai Bíróság ítéleteinek rövid ismertetése
mellett az adott helyzetben alkalmazandó közösségi jogszabály hivatkozását, a helyes értelmezést
és a követendõ magatartást is tartalmazza. Más tagállamok önkormányzatainak negatív tapasztalatai nagy segítségül szolgálhatnak a jegyzõk számára a közösségi jogszabályok helyes alkalmazásához és a közösségi jogsértések elkerüléséhez.
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A „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû kötet szerzõi a magyar önkormányzati rendszer és az Európai Unió
joganyagának kiváló ismerõi:
Dr. Gyergyák Ferenc fõtanácsadó (Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága)
Dr. Orova Márta fõosztályvezetõ-helyettes (ÖTM, Közigazgatási Hivatali, Jegyzõi és Hatósági
Fõosztály)
Sárközyné dr. Szabó Piroska, jegyzõ
Dr. Zöld-Nagy Viktória közigazgatási jogász (ÖTM, Közigazgatási Hivatali, Jegyzõi és Hatósági
Fõosztály)
A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás
az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû kiadványt ajánlja az ország valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének, fõjegyzõjének, a polgármestereknek, megyei közgyûlési elnököknek, a képviselõ-testületek tagjainak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében
részt vevõ hivatali munkatársaknak.
A 384 oldal terjedelmû kiadvány ára: 3948 Ft 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.
..........................................................................................................................................................

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság
és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû kiadványt (ára: 3948 Ft + postaköltség),
..................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

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

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû könyvét
A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és gazdasági
környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok húzódnak meg.
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos Szerzõdés alapelvei csak
néhány olyan példája a „nemzetek felett álló jognak”, amelyek a nemzeti jogalkotás tekintetében is iránymutatók
lehetnek.
A megjelent kötet – a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel – tudományos igényességgel, ugyanakkor a gyakorlati
alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv széles körû
nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut.
A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy „a jogdogmatikai megfontolásokat
figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens, áttekinthetõ jogrendszer
eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek magatartását, annak érdekében,
hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse”.
A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és az
európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami alapértékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció „kulisszatitkaiba”, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári jogi és büntetõjogi
jogalkotásunk legújabb eredményeibe.
A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató. Haszonnal
forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a politikusok, a média
munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének javításáért.
A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 2856 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. szám (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 2856 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ............................................................
Utca, házszám: ................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar 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
megjelentette

Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig
címû könyvét
A kötet tizennégy beszélgetésben, számos színes történetben mutatja be Boross Péter volt miniszterelnököt. A mai
magyar politikai élet egyik legizgalmasabb alakjának pályafutását végigkérdezõ mû egyben történelmi olvasókönyv
is: a személyes életutat kiegészítik a huszadik századi magyar história, a korszakot és az interjúalany életét meghatározó személyiségek rövid életrajzai, szemelvények, dokumentumértékû fotók. Boross sajátos fényszögben látja és
láttatja a magyar történelmet, a politika belvilágát. Bölcs, nagy élettapasztalatú politikus, aki saját kárán is tanult a
történtekbõl, képes szembenézni egykori önmagával. Az életrajzi könyv a múlt század második felének látlelete, a történelmi és politikai folyamatok szubjektív, vitára ingerlõ elemzése. Aki kezébe veszi a kötetet, választ kap többek
között arra, hogyan menekült meg Németországból a hadapród fõhõs, milyen összeesküvésben vett részt közvetlenül
a háború után, miért éppen Keresztes-Fischer Ferenc a belügyminiszteri példaképe, miért kapott dedikált könyvet
a hetvenes évek közepén a késõbbi Nobel-díjas írótól, Kertész Imrétõl, hogyan lett nyugdíjas vendéglátó-ipari igazgatóból kormánytag, léteztek-e ügynöklisták, hány besúgó volt az elsõ demokratikusan megválasztott Országgyûlésben,
kik látogatták meg Antall Józsefet a betegágyánál, mi célból vállalt 216 napra miniszterelnökséget, miért lett Orbán
Viktor kormányfõi tanácsadója, majd miért állt félre udvariasan, mi aggasztja ma, miért pesszimista középtávon, és
miért csak a mai harminc év alattiakban bízik. Kérdések és válaszok kétszáz oldalon.
A kötet 200 oldal terjedelmû, ára 3444 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a Magyar Közlöny Kiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a
kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Sereg András
Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig
címû, 200 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3444 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ............................................................
Utca, házszám: ................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar 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
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként
dr. Zavodnyik József

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló
2003. évi LX. törvény magyarázata I–II.
címû kétkötetes kiadványát.
A 2004. május 1-jén hatályba lépett, a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény részletesen szabályozza a magyar biztosítási piac szereplõi piacra lépésének és mûködésének,
illetve a biztosításfelügyeleti hatóság tevékenységének egyes kérdéseit, téve mindezt a közösségi jog rendelkezéseinek való megfelelés igényével.
A jogszabály magyarázatára vállalkozó jelen munka feltárja a törvény belsõ összefüggéseit, ismertetve az
egyes elõírások közösségi biztosítási jogi hátterét is. Felhívja a figyelmet a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete által közzétett ajánlásokra, állásfoglalásokra, módszertani útmutatókra és tájékoztatókra, illetõleg a bírósági határozatokra, ezáltal is megkönnyítve az egyes rendelkezések helyes értelmezését és gyakorlati alkalmazását.
Ajánljuk elsõsorban mindazoknak, akik mindennapi munkájuk során a biztosítási törvény elõírásait kell,
hogy alkalmazzák, így a biztosítók munkatársainak, a biztosításközvetítõknek és a biztosítási szaktanácsadóknak, de a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban a biztosítás területével foglalkozóknak,
továbbá a biztosítási jogot tanulóknak is.
A szerzõ, dr. Zavodnyik József 1991-tõl 2001-ig az Állami Biztosításfelügyeletnél, illetve a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél dolgozott, 2001-tõl a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagja.
Az elmúlt években számos publikációja jelent meg a biztosítási jog tárgyában, s több helyen oktat
biztosítási ismereteket.
A 848 oldal terjedelmû, kétkötetes kiadvány ára 3675 Ft 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
Megrendeljük
A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény magyarázata I–II. címû kétkötetes kiadványt (ára: 3675 Ft áfával) ................. példányban, és kérjük, juttassák el az alábbi címre:
A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .................................................................................................................
Utca, házszám: .....................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..............................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………
………………………………………
cégszerû aláírás

2008/17. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2439

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

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








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

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