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I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek
Személyi rész
ÁLLÁSPÁLYÁZATOK
A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
pályázatot ír ki
informatikusi munkakör betöltésére
Feladat:
– kliens oldali alkalmazások felügyelete, menedzselése,
– felhasználók problémáinak kezelése, supportálása,
– informatikai eszközök szoftveres és hardveres karbantartása,
– rendszergazdai és operátori feladatok ellátása,
– hálózatüzemeltetés biztosítása.
Pályázati feltételek:
– informatikai középfokú végzettség,
– minimum 2 éves szakmai tapasztalat,
– PC-s, microsoftos, novelles környezetben való jártasság,
– Microsoft Windows 2000, Windows XP magas szintû workstation oldali ismerete,
– Microsoft Office alkalmazások magas szintû ismerete,
– Novell-hálózatokban való jártasság,
– TCP/IP-hálózatok magas szintû ismerete,
– terhelhetõség, jó problémamegoldó képesség, precizitás,
– jó kommunikációs készség,
– fejlõdõképesség, teammunkára való alkalmasság.
A pályázathoz csatolni kell:
– fényképes szakmai önéletrajzot,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásban részt vevõk megismerhetik.
Illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapítása a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a fõigazgatóság szabályzataiban rögzítettek alapján történik.
A pályázatot a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság,
1357 Budapest, Pf. 8 címére kérjük benyújtani. A borítékon kérjük tüntesse fel: „Pályázat informatikusi munkakörre”.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
Jogi és Igazgatási fõosztálya
pályázatot ír ki
jogtanácsos/jogi szakértõ munkakörbe
Fõbb feladatai:
– a KSZF hatáskörébe tartozó jogalkotási feladatokban
való részvétel, jogi állásfoglalások elõkészítése,
– közremûködés a belsõ szabályzatok összeállításában,
– a fõigazgatóság által kiírt közbeszerzési eljárások
elõkészítésében való részvétel,
– a KSZF által megkötésre kerülõ szerzõdések (különösen megbízási, vállalkozási) elkészítése, egyeztetése és
aláírásra való elõterjesztése.
Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemi végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– közbeszerzési területen szerzett szakmai gyakorlat
elõnyt jelent,
– felhasználói színtû számítógépes ismeret.
A pályázathoz csatolni kell:
– fényképes szakmai önéletrajzot,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásában részt vevõk megismerhetik.
Illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapítása a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a fõigazgatóság szabályzataiban rögzítettek alapján történik.
A pályázatot Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság,
1357 Budapest, Pf. 8 címére kérjük benyújtani. A borítékon kérjük tüntesse fel: „Pályázat jogtanácsos/jogi szakértõ munkakörre”.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
Ügyfélkapcsolati Igazgatóság Szolgáltatási fõosztálya
pályázatot ír ki
tanácsadó munkakörbe
Fõbb feladatai:
– a fõosztályvezetõ szakmai helyettesítése,
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– szakmai feladatok, bejövõ és kimenõ anyagok elõkészítése,
– kapcsolattartás a KSZF, a minisztérium és külsõ partnerek irányában,
– pénzügyi feladatok, költségkeretek figyelemmel kísérése, számlaügyintézés, számlanyilvántartás,
– beérkezõ igénylések folyamatának felügyelete, adminisztrációja,
– ellátotti kör nyilvántartásának kontrollja.
Pályázati feltételek:
– felsõfokú végzettség (közgazdasági végzettség elõnyt
jelent),
– hasonló területen szerzett gyakorlat (referenciaelérhetõségének megjelölésével),
– felhasználói szintû számítógépes ismeret (Word,
Excel, PowerPoint),
– kiváló szervezõ és kommunikációs készség, terhelhetõség, 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 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság,
1357 Budapest, Pf. 8 címére kérjük benyújtani. A borítékon
kérjük tüntesse fel: „Pályázat Tanácsadó munkakörre”.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
pályázatot ír ki
segédmunkás munkakörbe
Fõbb feladatai:
– bútor- és egyéb eszközmozgatási munkák ellátása,
– gondnokság kezelésében lévõ raktárak rendben tartása,
– hetenkénti textíliacserében közremûködés,
– fizikai munkát jelentõ feladatok elõre tervezett és
eseti megoldása.
Pályázati feltételek:
– legalább 8 általános iskolai végzettség,
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– büntetlen elõélet,
– terhelhetõség, megbízhatóság, kezdeményezõ készség.
A pályázathoz csatolni kell:
– fényképes szakmai önéletrajzot;
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásában részt vevõk megismerhetik.
Illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapítása a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a fõigazgatóság szabályzataiban rögzítettek alapján történik.
A pályázatot Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság,
1357 Budapest, Pf. 8 címére kérjük benyújtani. A borítékon kérjük tüntesse fel: „Pályázat segédmunkás munkakörre”.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
pályázatokat hirdet
városgazdálkodási irodájára
önkormányzati intézményi referens munkakör
betöltésére
Az állás betölthetõ a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. 10. § (1) bekezdése alapján.
A pályázat betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– felsõfokú iskolai végzettség, gazdasági fõiskolai
vagy közgazdasági egyetemi végzettség,
– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások);
– önkormányzati, intézményi gyakorlat – legalább
1–3 év szakmai tapasztalat,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
Elõnyt jelent:
– közigazgatási alap-, szakvizsga.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
– az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek tervezési, beszámolási munkáinak elõkészítése, irányítása, a szükséges intézkedések elõkészítése,
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– az elfogadott éves költségvetés alapján az intézményi
támogatások biztosítása, finanszírozás a kiskincstári rendszer alapján,
– az intézményi elõirányzat-módosítási kérelmek véleményezése, döntésre elõkészítése,
– a normatív állami hozzájárulások igénylésének öszszeállítása, a felhasználásáról az elszámolás készíttetése,
ellenõrzése,
– önkormányzati intézmények alapításával, átszervezésével, megszüntetésével kapcsolatos pénzügyi feladatok
ellátása,
– minden intézményi adatszolgáltatással kapcsolatos
feladat megszervezése, irányítása, az adatszolgáltatások,
beszámolók, jelentések stb. ellenõrzése.
Városgazdálkodási irodájára
pénzügyi ügyintézõ-pénztárosi munkakör betöltésére
A pályázat betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– középiskolai végzettség és mérlegképes könyvelõi
szakképesítés,
– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
Elõnyt jelent:
– önkormányzatnál hasonló területen szerzett gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga.
Ellátandó lényeges feladatok:
– A Polgármesteri Hivatalnál a nem rendszeres járandóságok számfejtése, és az ezzel összefüggõ pénzügyi rendezések, a hivatal teljes körû pénztárosi feladatainak ellátása, valamint az operatív pénzügyi feladatok ellátásában
való részvétel.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
tv., valamint az egyéb juttatások tekintetében a Budapest
XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Közszolgálati szabályzatában foglaltak szerint, melyrõl
a 6/2007. (IX. 1.) számú jegyzõ utasítás rendelkezései az
irányadók.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A pályázathoz csatolandó részletes szakmai (fényképes) önéletrajz, motivációs levél, végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolatai.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton – zárt borítékban – kérjük eljuttatni Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal részére (1211 Budapest, Szent
Imre tér 10. I/22.) a borítékon kérjük feltüntetni a pá-
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lyázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:
XII-5377/18/2008, valamint a megpályázott munkakör
megnevezését: önkormányzati intézményi referens munkakör; vagy XII-5377/19/2008 pénzügyi ügyintézõ-pénztárosi munkakör.
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2008. június 16. napjától tölthetõ be.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2008. június 6.
A pályázatkiírással kapcsolatosan további információt
Halmos Istvánné (ágazatvezetõ) nyújt a 06 (1) 427-6196-os
telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. június 13.
A pályázatra vonatkozó általános tájékoztatás:
A pályázat elbírálását követõen az eredményrõl valamennyi pályázót írásban értesítünk.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû, alkalmazás esetén a munkáltató 6 havi próbaidõt köt ki.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Munkavégzés helye: 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.
A munkáltatóval kapcsolatos további információt a
www.budapest21.hu honlapon szerezhet.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
pályázatokat hirdet
városépítési irodájára
irodavezetõ munkakör betöltésére
Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. 10. § (1) bekezdése alapján.
A pályázat betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– felsõfokú iskolai végzettség 9/1995. (II. 3.) Korm.
rendelet szerint egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki, településmérnöki szakképzettség,
– vezetõi gyakorlat – legalább 3–5 év vezetõi tapasztalat,
– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
Elõnyt jelent:
– önkormányzatnál szerzett gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.
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Ellátandó lényeges feladatok:
Vezeti a Budapest XXI. Kerület Csepel közigazgatási
területén illetékes I. fokú építéshatósági feladatokat ellátó
irodát. Irányítja az önkormányzat közigazgatási területén
az útkezelõi feladatokat. Irányítja a kerület vagyonkataszter-vezetésével kapcsolatos feladatokat, közremûködve a
kapcsolódó térinformatikai rendszer naprakész tartásában.
Az irodát érintõ képviselõ-testületi elõterjesztéseket elkészíti, egyezteti és bizottsági, valamint testületi üléseken
szakmailag indokolja az elfogadásukat.
Irányítása alá tartozó személyek száma: 11–20 fõ
Városépítési irodájára
építésügyi hatósági/településüzemeltetési ügyintézõi
munkakör betöltésére
A pályázat betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– felsõfokú iskolai végzettség a 9/1995. (II. 3.) Korm.
rendelet szerint (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnök,
városgazdasági mérnöki szakképzettség/környezetvédelmi mérnök, vagy táj- és kertépítész),
– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
Elõnyt jelent:
– közigazgatási alap-, illetve szakvizsga,
– mélyépítési, telekalakítási ismeretek.
Ellátandó lényeges feladatok:
– építésügyi hatósági ügyek elsõfokú döntésre történõ
elõkészítése.
Adóügyi irodájára
irodavezetõi munkakör betöltésére
A pályázat betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– felsõfokú iskolai végzettség gazdasági fõiskolai vagy
közgazdasági egyetemi végzettség,
– vezetõi gyakorlat – legalább 3–5 év vezetõi tapasztalat,
– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
Elõnyt jelent:
– önkormányzatnál hasonló területen szerzett gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.
Ellátandó lényeges feladatok:
Felügyeli és koordinálja a helyi építményadóval, gépjármûadóval kapcsolatos adókivetési és adóbehajtási; valamint az ingatlanbecsléssel kapcsolatos feladatokat. Felelõs köztartozásnak minõsülõ és az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó hátralékok behajtásáért.

3029

Irányítása alá tartozó személyek száma: 11–20 fõ
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.,
valamint az egyéb juttatások tekintetében a Budapest
XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
Közszolgálati szabályzatában foglaltak szerint, melyrõl a
6/2007. (IX. 1.) számú jegyzõi utasítás rendelkezik.
Jelentkezni lehet:
– pályázathoz csatolandó fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolataival.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton – zárt borítékban – kérjük eljuttatni a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal címére (1211 Budapest, Szent Imre
tér 10. I/22.) a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: XII/5377-14/2008,
valamint a munkakör megnevezését: Városépítési irodavezetõ; XII/5377-15/2008, valamint a munkakör megnevezését: Építéshatósági/településüzemeltetési ügyintézõ;
XII/5377-17/2008, valamint a munkakör megnevezését:
Adóügyi irodavezetõ.
Az álláshelyek betölthetõk 2008. július 23. napjától határozatlan idõre 6 hónapos próbaidõ kikötésével.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2008. június 13.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. június 20.
A pályázat elbírálására vonatkozó általános tájékoztatás: a pályázat elbírálását követõen az eredményrõl, valamennyi pályázó írásban értesül.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.budapest21.hu honlapon szerezhet.

Sajóecseg község jegyzõje
pályázatot hirdet
a Polgármesteri Hivatalban betöltendõ
gazdálkodási ügyintézõi feladatkör ellátására
Pályázatot nyújthat be az a magyar állampolgárságú,
büntetlen elõéletû, cselekvõképes személy, aki
– középiskolai végzettséggel és közgazdasági szakképzettséggel, vagy
– középiskolai végzettséggel és az OKJ szerint: pénzügyi-számviteli szakképesítéssel, gazdasági elemzõ és
szakstatisztikus ügyintézõ, banki ügyintézõ szakképesítéssel, valamint
– 3 év szakmai gyakorlattal rendelkezik.

3030

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga.
A benyújtott pályázathoz szükséges csatolni a pályázó
erkölcsi bizonyítványát, szakmai önéletrajzát, a végzettséget igazoló okirat másolatát.
Az álláshely – 6 havi próbaidõ kikötése mellett – 2008.
július 1. napjával betölthetõ.
A bérezés és az egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján történik.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. június 15.
A pályázat elbírálása a benyújtási idõt követõ 15 napon
belül megtörténik, melyrõl minden pályázó írásos értesítést kap.
A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani: Sajóecseg
község jegyzõje, 3793 Sajóecseg, Széchenyi út 27.
A pályázattal kapcsolatos bõvebb felvilágosítás a település jegyzõjétõl a (46) 503-904-es telefonszámon kérhetõ.

Városföld Község Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
adóügyi ügyintézõi munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
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– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I/16. pontjában
elõírt végzettség (I. besorolási osztály).

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
Ellátandó feladatok:
– iparûzésiadó-, gépjármûadó-adóztatással kapcsolatos
feladatok ellátása, adók és adók módjára behajtandó köztartozások behajtása, adó- és értékbizonyítványok, vagyoni igazolások készítése és egyéb hatósági feladatok.
Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. június 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. július 15.
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen 2008.
augusztus 1-jétõl betölthetõ.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ
kikötésével.
A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné
nyilvánításának jogát.
A pályázatot zárt borítékban, személyesen vagy postai
úton Városföld Község Önkormányzatának jegyzõje
(6033 Városföld, Felszabadulás útja 35.) részére kell benyújtani.
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II. FÕRÉSZ: Hivatali igazgatás
ÁLLAMI VAGYON HASZNOSÍTÁSA
Pályázati felhívás
a Magyar Államot megilletõ halászati jog hasznosítására
A halászatról és horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 46. §-ának (3) bekezdése értelmében a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter megbízásából a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal mint
halászati hatóság
pályázatot hirdet
206. Olaszliszkai-víztározó (010/8. hrsz.)
207. Határér-csatorna
208. Hejõszalonta-bányató
209. Sajó-holtág
210. Telkibányai-víztározó
211. Kakuk-tó
51. Fekete-tó
80. Füzes-ér
87. Kis-Bodrog-tó
157. Sátoraljaújhelyi-bányató
193. Nyékládháza 052/5. hrsz.-ú bányató
a Magyar Államot megilletõ halászati jogának hasznosítására.
A pályázaton magán- és jogi személyek vehetnek részt.
A pályázat részletes kiírása, térképi anyaga, valamint jogszabályi feltételrendszerét tartalmazó dokumentum 2008.
május 7-tõl 10 000 Ft díj ellenében átvehetõ a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Földmûvelésügyi Igazgatóság Vadászati és Halászati osztályán, 3525 Miskolc, Dóczy u. 6., telefon: (46) 515-743. Ügyintézõ: Hoitsy György halászati fõfelügyelõ.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. május 31.
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MÉRLEGBESZÁMOLÓK
A Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány egyéb szervezetek
2007. évi éves egyszerûsített beszámolója
MÉRLEG
Adatok E forintban
Sorszám

Megnevezés

1.

A)

Befektetett eszközök

2.

I.

Immateriális javak

3.

II.

Tárgyi eszközök

4.

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

5.

B)

Forgóeszközök

6.

I.

Készletek

7.

II.

8.

Ellenõrzés
hatása

2006

2007

14 326

0

13 494

1 088

0

761

13 238

0

12 733

0

0

50 448

0

81 568

0

0

0

Követelések

30 095

0

21 238

III.

Értékpapírok

0

0

0

9.

IV.

Pénzeszközök

20 353

0

60 330

10.

C)

Aktív idõbeli elhatárolások

1 356

0

412

Eszközök összesen

66 130

0

95 474

39 778

0

56 297

600

0

600

44 979

0

39 178

11.
12.

D)

Saját tõke

13.

I.

Induló tõke/jegyzett tõke

14.

II.

Tõkeváltozás/eredmény

15.

III.

Lekötött tartalék

0

0

0

16.

IV.

Értékelési tartalék

0

0

0

17.

V.

Tárgyévi eredmény alaptevékenységbõl

–5 801

0

16 519

18.

VI.

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbõl

0

0

0

19.

E)

Céltartalékok

0

0

0

20.

F)

Kötelezettségek

15 458

0

26 279

21.

I.

Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

0

22.

II.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

23.

III.

Rövid lejáratú kötelezettségek

15 458

0

26 279

24.

G)

Passzív idõbeli elhatárolások

10 894

0

12 898

Források összesen

66 130

0

95 474

25.

Adatok E Ft-ban
2006
Sorszám

1.
2.
3.

4.
5.

6.
A)
7.
8.
9.
10.
11.
12.
B)
C)
I)
D)
E)

Értékesítés nettó árbevétele
Aktivált saját teljesítmények értéke
Egyéb bevételek
– alapítói
– központi költségvetési
– helyi önkormányzati
– egyéb
Pénzügyi mûveletek bevételei
Rendkívüli bevételek
– alapítói
– központi költségvetési
– helyi önkormányzati
– egyéb
Tagdíjak
Összes bevétel
Anyag jellegû ráfordítások
Személyi jellegû ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi mûveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
Összes ráfordítás
Adózás elõtti eredmény
Adófizetési kötelezettség
Jóváhagyott osztalék
Tárgyévi eredmény

Alaptevékenység

0
0
406 427
0
400 100
0
6 327
4 198
0
0
0
0
0
0
410 625
91 711
56 147
4 742
263 158
668
0
416 426
–5 801
0
0
–5 801

Elõzõ évek helyesbítései

Vállalkozási
tevékenység

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Összesen

0
0
406 427
0
400 100
0
6 327
4 198
0
0
0
0
0
0
410 625
91 711
56 147
4 742
263 158
668
0
416 426
–5 801
0
0
–5 801

Alaptevékenység

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Vállalkozási
tevékenység

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2007
Alaptevékenység

Összesen

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
399 526
0
383 800
0
15 726
4 945
0
0
0
0
0
0
404 471
130 861
68 111
5 847
181 043
0
2 090
387 952
16 519
0
0
16 519

Vállalkozási
tevékenység

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Összesen

0
0
399 526
0
383 800
0
15 726
4 945
0
0
0
0
0
0
404 471
130 861
68 111
5 847
181 043
0
2 090
387 952
16 519
0
0
16 519
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Megnevezés (E Ft)
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„A Vasút a gyermekekért” Alapítvány
2007. évi közhasznú egyszerûsített éves beszámolója
MÉRLEG 2007. XII. 31.
Adatok E Ft-ban
Sorszám

A tétel megnevezése

Elõzõ év

Elõzõ év(ek)
helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

Befektetett eszközök
Forgóeszközök
Aktív idõbeli elhatárolások
Eszközök (aktívák) összesen
Saját tõke
Céltartalék
Kötelezettségek
Passzív idõbeli elhatárolások
Források (passzívák) összesen

101 349
221 934
3 375
326 658
273 184

90 026
171 859
3 263
265 148
219 887

42 436
11 038
326 658

35 473
9 788
265 148

KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS 2007. ÉV
Adatok E Ft-ban
Sorszám
a

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)

A tétel megnevezése

Elõzõ év

Elõzõ év(ek)
helyesbítései

Tárgyév

b

c

d

e

Közhasznú tevékenység bevétele
Vállalkozási tevékenység bevétele
Összes bevétel
Közhasznú tevékenység ráfordításai
Vállalkozási tevékenység ráfordításai
Összes ráfordítás
Adózás elõtti eredmény
Adófizetési kötelezettség
Tárgyévi vállalkozási eredmény
Tárgyévi közhasznú eredmény

443 147
59 251
502 398
574 363
33 714
608 077
25 537
0
25 537
–131 216

426 417
46 964
473 381
498 423
26 614
525 037
20 350
0
20 350
–72 006

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
Adatok E Ft-ban
A
A/1.
A/2.

A/3.

Személyi jellegû ráfordítások
Bérköltség
Személyi jellegû kifizetések
Ebbõl: tiszteletdíjak 0 Ft
Megbízási díjak: 3057 E Ft
Személyi jellegû ráfordítások közterhei

339 996
242 462
12 882

84 652

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI ZÁRADÉK
A könyvvizsgálat során „A Vasút a gyermekekért” Alapítvány közhasznú egyszerûsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását felülvizsgáltuk, és az érvényes nemzeti könyvvizsgálati
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standardokban foglaltak szerint és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztünk arról, hogy a közhasznú egyszerûsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették
el. Véleményünk szerint a közhasznú egyszerûsített éves beszámoló „A Vasút a gyermekekért” Alapítvány 2007. december 31-i vagyoni, pénzügyi és a 2007. évi jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.
Bordáné dr. Rabóczki Mária s. k.,
bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 003024

Alapítvány Lórév Községért Közalapítvány nyilvánosságra hozza
a 2007. évi közhasznú beszámolóját, eredménykimutatását, mérlegét
EREDMÉNYKIMUTATÁS
Adatok E Ft-ban
A)

B)
C)
D)

E)
F)
G)
H)
I)
J)

Összes közhasznú tevékenység bevétele
1. Közhasznú célra, mûködésre kapott támogatás
a) alapítótól
b) központi költségvetésbõl
c) helyi önkormányzattól
d) társadalombiztosítótól
e) egyéb
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
Vállalkozási tevékenység bevétele
Összes bevétel
Közhasznú tevékenység ráfordításai
1. Anyag jellegû ráfordítások
2. Személyi jellegû ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
Vállalkozási tevékenység ráfordításai
Összes ráfordítás
Adózás elõtti eredmény
Adófizetési kötelezettség
Tárgyévi vállalkozási eredmény
Tárgyévi közhasznú eredmény

Elõzõ évi

Tárgyévi

2609
2607
–
–
–
–
2557
50
–
–
2
–
2609
2846
100
–
–
2746
–
–
–
2846
–
–
–
–237

205
204
–
–
–
–
204
–
–
–
1
–
205
207
–
–
–
207
–
–
–
207
–
–
–
–2
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TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
A)

B)
C)
D)

Adatok E Ft-ban
–
–
–
–
–
–
–
204
196

Személyi jellegû ráfordítások
Bérköltség
Megbízási díjak
Tiszteletdíjak
Személyi jellegû egyéb kifizetések
Bérjárulékok
A szervezet által nyújtott támogatások
Továbbutalási céllal kapott támogatás
Továbbutalt támogatás

2007. évi mérlege – eszköz, forrás oldalon
Tárgyévi eredmény:

723
–2

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI ZÁRADÉK
A 2007. évi közhasznú egyszerûsített éves beszámoló az „Alapítvány Lórév Községért” Közalapítvány 2007. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható, valós képet ad.
Siposné Benkõ Márta s. k.,
okleveles könyvvizsgáló
001338

Ráckeve Városért Közalapítvány nyilvánosságra hozza
a 2007. évi közhasznú beszámoló eredménykimutatását, mérlegét

EREDMÉNYKIMUTATÁS
Adatok E Ft-ban
A)

B)
C)

Összes közhasznú tevékenység bevétele
1. Közhasznú célú, mûködésre kapott támogatás
a) alapítótól
b) központi költségvetésbõl
c) helyi önkormányzattól
d) társadalombiztosítótól
e) egyéb
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
Vállalkozási tevékenység bevétele
Összes bevétel

Elõzõ évi

Tárgyévi

7453
7451
50
–
–
–
7401
–
–
–
2
–
7453

4804
4803
–
–
–
–
4803
–
–
–
1
–
4804
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D)

E)
F)
G)
H)
I)
J)
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Közhasznú tevékenység ráfordításai
1. Anyag jellegû ráfordítások
2. Személyi jellegû ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
Vállalkozási tevékenység ráfordításai
Összes ráfordítás
Adózás elõtti eredmény
Adófizetési kötelezettség
Tárgyévi vállalkozási eredmény
Tárgyévi közhasznú eredmény
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Elõzõ évi

Tárgyévi

6865
241
–
–
6624
–
–
–
6865
–
–
–
588

4615
–
–
–
4615
–
–
–
4615
–
–
–
189

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
A)

B)
C)
D)

Adatok E Ft-ban
–
–
–
–
–
–
–
4633
4588

Személyi jellegû ráfordítások
Bérköltség
Megbízási díjak
Tiszteletdíjak
Személyi jellegû egyéb kifizetések
Bérjárulékok
A szervezet által nyújtott támogatások
Továbbutalási céllal kapott támogatás
Továbbutalt támogatás

2007. évi mérlege – eszköz, forrás oldalon
Tárgyévi eredmény:

1341
189

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI ZÁRADÉK
A 2007. évi közhasznú egyszerûsített éves beszámoló a „Ráckeve Városért” Közalapítvány 2007. december 31-én
fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható, valós képet ad.

Siposné Benkõ Márta s. k.,
okleveles könyvvizsgáló
001338
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Ráckeve Városi Ifjúság és Tömegsport Támogatásáért Közalapítvány nyilvánosságra hozza
a 2007. évi közhasznú beszámoló eredménykimutatását, mérlegét

EREDMÉNYKIMUTATÁS
Adatok E Ft-ban
Elõzõ évi

Tárgyévi

Összes közhasznú tevékenység bevétele

995

445

1. Közhasznú célra, mûködésre kapott támogatás

995

445

a) alapítótól

–

–

b) központi költségvetésbõl

–

–

c) helyi önkormányzattól

–

–

d) társadalombiztosítótól

–

–

545

445

450

–

3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel

–

–

4. Tagdíjból származó bevétel

–

–

5. Egyéb bevétel

–

–

B)

Vállalkozási tevékenység bevétele

–

–

C)

Összes bevétel

995

445

D)

Közhasznú tevékenység ráfordításai

908

450

1. Anyag jellegû ráfordítások

405

–

2. Személyi jellegû ráfordítások

–

–

3. Értékcsökkenési leírás

–

–

503

450

5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai

–

–

6. Rendkívüli ráfordítások

–

–

E)

Vállalkozási tevékenység ráfordításai

–

–

F)

Összes ráfordítás

908

450

G)

Adózás elõtti eredmény

–

–

H)

Adófizetési kötelezettség

–

–

I)

Tárgyévi vállalkozási eredmény

–

–

J)

Tárgyévi közhasznú eredmény

87

–5

A)

e) egyéb
2. Pályázati úton elnyert támogatás

4. Egyéb ráfordítások

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

A)

Személyi jellegû ráfordítások
Bérköltség
Megbízási díjak
Tiszteletdíjak
Személyi jellegû egyéb kifizetések

Adatok E Ft-ban
–
–
–
–
–
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C)
D)
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Bérjárulékok
A szervezet által nyújtott támogatások
Továbbutalási céllal kapott támogatás
Továbbutalt támogatás

2007. évi mérlege – eszköz, forrás oldalon
Tárgyévi eredmény:

–
–
410
440
217
–5

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI ZÁRADÉK

A 2007. évi közhasznú egyszerûsített éves beszámoló a „Ráckeve Városi Ifjúság és Tömegsport Támogatásáért” Közalapítvány 2007. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható, valós képet ad.

Siposné Benkõ Márta s. k.,
okleveles könyvvizsgáló
001338

Az Emberbarát Alapítvány (1105 Budapest, Cserkesz u. 7–9.) az alábbiakban közli
a 2007. évi közhasznú egyszerûsített éves beszámolójának fõbb adatait
EGYSZERÛSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
Adatok E Ft-ban
Eszközök

A)
B)
C)

Befektetett eszközök
Forgóeszközök
Aktív idõbeli elhatárolások
Eszközök (aktívák) összesen

Elõzõ év

Tárgyév

338 032
56 381
31 995
426 408

324 956
77 319
38 541
440 816
Adatok E Ft-ban

Források

D)
E)
F)
G)

Saját tõke
Céltartalék
Kötelezettségek
Passzív idõbeli elhatárolások
Források (passzívák) összesen

Elõzõ év

Tárgyév

173 473
0
40 435
212 500
426 408

196 918
0
41 175
202 723
440 816
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EREDMÉNYKIMUTATÁS
Adatok E Ft-ban
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)

Összes közhasznú tevékenység bevétele
Vállalkozási tevékenység bevétele
Összes bevétel
Közhasznú tevékenység ráfordításai
Vállalkozási tevékenység ráfordításai
Összes ráfordítás
Adózás elõtti vállalkozási eredmény
Adófizetési kötelezettség
Tárgyévi vállalkozási eredmény
Tárgyévi közhasznú eredmény

Elõzõ év

Tárgyév

370 253
0
370 253
366 669
0
366 669
0
0
0
3 584

385 491
0
385 491
362 046
0
362 046
0
0
0
23 445

A beszámoló adatait Varga Katalin bejegyzett könyvvizsgáló könyvvizsgálta.
Kondor Viktor s. k.,
képviselõ
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közleményei

Közlemények
A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
41/2008. (IV. 4.) MVH
közleménye
a 2008-as támogatási évi anyajuhtartás-támogatás igénylésérõl
I. A támogatásban való részvétel általános feltételei
Az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz (SAPS) kapcsolódó 2008. évi kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló
42/2008. (IV. 4.) FVM rendelet szerint támogatást csak az a mezõgazdasági termelõ (továbbiakban: termelõ) igényelhet,
aki/amely betartja a rendelet elõírásait, valamint a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény alapján az elõírt regisztrációs kötelezettségnek eleget tett.
II. A támogatás igénybevételének speciális feltételei
Támogatás az alábbi feltételeknek megfelelõ állatokra nyújtható:
– juh fajú;
– nõivarú;
– a birtokon tartás utolsó napján legalább egyéves vagy egyszer ellett (anyajuh).
A támogatásra az a termelõ jogosult, aki
– az elõírt idõszakban az MVH által rendszeresített formanyomtatványon támogatási kérelmet nyújt be;
– a kérelmén legalább 10 állatot jelent be;
– a kérelmen bejelentett anyajuhlétszámot a kérelembenyújtási idõszakot követõ naptól kezdõdõen 100 napig folyamatosan a tenyészetében tartja;
– gondoskodik a tenyészetében lévõ állatállományra vonatkozóan a juh ENAR rendeletben foglaltak betartásáról;
– gondoskodik a teljes nõivarú állomány fedeztetéséhez megfelelõ számú, az állattenyésztési törvény elõírásainak
megfelelõ apaállat meglétérõl;
– a támogatható állat tenyészetének tartója;
– ügyfél-regisztrációs számmal rendelkezik;
– ügyfél-regisztrációs száma szerepel a juh ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban.
A kérelmet benyújtó termelõ tenyészeteiben az igazolás kiadásának napján a kérelmezõ által tartott anyajuhok számát,
az apaállat-használatra vonatkozóan az állattenyésztési törvényben foglaltak betartását, valamint a juh ENAR rendelet
szerinti tartós jelölést és folyamatos nyilvántartás vezetését a Magyar Juhtenyésztõk és Juhtenyésztõ Szervezetek Szövetsége (MJSZ) vagy annak megbízottja a támogatási kérelmen igazolja.
Támogatási jogosultság
Az egyéni támogatási felsõ határ határozza meg azt a legnagyobb állatlétszámot, amelyre a termelõ részére az adott támogatási évben a támogatás kifizethetõ. Az egyéni támogatási felsõ határ a támogatási jogosultságok összege. A 2008.
évre az ügyfél rendelkezésére álló támogatási jogosultságok számát a 2007. évi támogatási határozat tartalmazza.
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III. A támogatás igénybevételéhez szükséges támogatási kérelem benyújtása
A K8100 Támogatási kérelmet minden termelõnek be kell nyújtania, aki anyajuhtartás-támogatást igénybe kíván venni.
A K8100 Támogatási kérelmet az MVH illetékes megyei kirendeltségéhez kell benyújtani, postai úton.
A K8100 Támogatási kérelmet 2008. április 8. és 2008. május 22. között lehet benyújtani.
A május 22-e után benyújtott kérelmek esetén az anyajuhtartás támogatásának összege a késedelmes munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül. 25 naptári napon túli késedelmes benyújtás esetén a kérelem elutasításra kerül.
IV. A támogatási jogosultság igénylése
A K8100 Támogatási kérelem egyben jogosultság iránti kérelemnek is minõsül, amennyiben a kérelmezett állatok
száma nagyobb, mint a kérelmezõ egyéni támogatási felsõhatára. Ebben az esetben az egyéni felsõhatár feletti jogosultságigényre (állatlétszámra) nem kell külön kérelmet benyújtani.
Azon termelõnek, aki támogatási jogosultsággal nem rendelkezik, a kérelemhez mellékelnie kell igazolást arról, hogy
maga vagy a foglalkoztatottja legalább középfokú mezõgazdasági szakirányú végzettséggel rendelkezik.
A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a beérkezett jogosultságra vonatkozó igények között a külön jogszabály
alapján elõírtak szerint sorrendet állít fel. Az országos tartalék kimerülése esetén, a felállított sorrend végén álló, azonos
elbírálás alá esõ igények esetében arányos visszaosztás kerül alkalmazásra.
V. A támogatás igényléséhez kapcsolódó egyéb formanyomtatványok
A 2008-as támogatási évi anyajuhtartás-támogatás igényléséhez kapcsolódó egyéb formanyomtatványok az alábbiak:
– K8101 Módosító lap
– K0707 Átruházási kérelem
– K0708 Vis maior bejelentõlap
– K0709 Visszavonási kérelem
Ezeket a formanyomtatványokat az adott esemény(ek) bekövetkezésekor kell kitölteni, a kérelmek benyújtására vonatkozóan a „Tájékoztató az anyajuhtartás támogatást igénylõ gazdálkodók részére” c. dokumentum ad bõvebb tájékoztatást.
VI. A közlemény mellékletei
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Tájékoztató az anyajuhtartás támogatást igénylõ gazdálkodók részére (1. számú melléklet)
K8100 Támogatási kérelem (2. számú melléklet)
Kitöltési útmutató a K8100 Támogatási kérelemhez (3. számú melléklet)
K8101 Módosító lap (4. számú melléklet)
Kitöltési útmutató a K8101 Módosító laphoz (5. számú melléklet)
K0707 Átruházási kérelem (6. számú melléklet)
Kitöltési útmutató a K0707 Átruházási kérelemhez (7. számú melléklet)
K0708 Vis maior bejelentõlap (8. számú melléklet)
Kitöltési útmutató a K0708 Vis maior bejelentõlaphoz (9. számú melléklet)
K0709 Visszavonási kérelem (10. számú melléklet)
Kitöltési útmutató a K0709 Visszavonási kérelemhez (11. számú melléklet)

VII. Kapcsolódó jogszabályok
Európai uniós jogszabályok
– a Tanács 1782/2003/EK rendelete (2003. szeptember 29.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott támogatási
rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK,
1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendeletek módosításáról;
– a Tanács 2529/2001/EK rendelete (2001. december 19.) a juhhús és kecskehús piacának közös szervezésérõl;
– a Bizottság 1973/2004/EK rendelete (2004. október 29.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben
meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát illetõen
ugyanezen rendelet alkalmazásának részletes szabályozásáról;
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– a Bizottság 796/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003EK tanácsi rendelet által elõírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenõrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról.
Hazai jogszabályok
– 2007. évi XVII. törvény a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl;
– 1993. évi CXIV. törvény az állattenyésztésrõl;
– 42/2008. (IV. 4.) FVM rendelet az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú
támogatásokhoz (SAPS) kapcsolódó 2008. évi kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) igénybevételével kapcsolatos
egyes kérdésekrõl;
– 47/2005. (V. 23.) FVM rendelet az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérõl (juh ENAR rendelet);
– 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról;
– 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet az állatlétszámhoz kötött jogosultságról;
– 1/2007. (I. 9.) FVM rendelet az állatlétszámhoz kötött jogosultság országos tartalékáról szóló 93/2005. (X. 21.)
FVM rendelet módosításáról;
– 30/2006. (IV.12.) FVM rendelet az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékból való igénylésének feltételeirõl.
VIII. A közlemény hatálya
E közlemény a kihirdetése (az MVH honlapján történõ közzététele) napján lép hatályba. A közlemény hatályba lépésével egyidejûleg a 2007-es támogatási évi anyajuhtartás-támogatás igénylésérõl szóló 28/2007. (IV. 23.) MVH közlemény hatályát veszti.
További információ elérhetõ a www.mvh.gov.hu honlapon és az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen.
Budapest, 2008. április 4.
Margittai Miklós s. k.,
elnök

TÁJÉKOZTATÓ
AZ ANYAJUHTARTÁS-TÁMOGATÁST IGÉNYLÕ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE
2008-as támogatási év
1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
1.1. Jogszabályi háttér
A 2008-as évre vonatkozó anyajuhtartás-támogatás a következõ európai uniós és nemzeti jogszabályokra épül:
Európai uniós jogszabályok
– a Tanács 1782/2003/EK rendelete (2003. szeptember 29.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen
támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK,
1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendeletek módosításáról;
– a Tanács 2001. december 19-i 2529/2001/EK rendelete a juhhús és kecskehús piacának közös szervezésérõl;
– a Bizottság 1973/2004/EK rendelete (2004. október 29.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben
meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát illetõen
ugyanezen rendelet alkalmazásának részletes szabályozásáról;
– a Bizottság 796/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003EK tanácsi rendelet által elõírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenõrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról.
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Hazai jogszabályok
– 2007. évi XVII. törvény a a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl;
– 1993. évi CXIV. törvény az állattenyésztésrõl;
– 42/2008. (IV. 4.) FVM rendelet az Európai Mezõgazdasági Garancia alapból finanszírozott egységes területalapú
támogatásokhoz (SAPS) kapcsolódó 2008. évi kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) igénybevételével kapcsolatos
egyes kérdésekrõl;
– 47/2005. (V. 23.) FVM rendelet az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérõl;
– 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról;
– 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet az állatlétszámhoz kötött jogosultságról;
– 1/2007. (I. 9.) FVM rendelet az állatlétszámhoz kötött jogosultság országos tartalékáról szóló 93/2005 (X. 21.)
FVM rendelet módosításáról;
– 30/2006 (IV.12.) FVM rendelet az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékból való igénylésének feltételeirõl.

2. JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK
A támogatás termeléshez kötötten vehetõ igénybe. A termelõt termelési kötelezettség terheli, azaz az állattartó köteles
a kérelmezett állatlétszámot a rendeletben meghatározott ideig birtokán tartani.
2.1. Támogatható állat
Támogatás az alábbi feltételeknek megfelelõ állatokra (támogatható állat) nyújtható:
– juh fajú
– nõivarú
– legalább egyéves vagy egyszer ellett
Azon nõivarú juh támogatható, amelyik a kötelezõ birtokon tartás (részletesen lásd a 4.1. pontban) utolsó napján legalább egyéves vagy már legalább egyszer ellett (anyajuh).
2.2. Támogatási jogosultság
Az egyéni támogatási felsõ határ határozza meg azt a legnagyobb állatlétszámot, amelyre a termelõ részére az adott támogatási évben a támogatás kifizethetõ.
Az egyéni támogatási felsõ határ a támogatási jogosultságok összege.
A 2008. évre vonatkozó egyéni támogatási felsõ határ az elõzõ évi anyajuhtartás-támogatási kérelemmel összefüggõ
határozatban, vagy amennyiben 2007-es évre nem volt kérelme, vagy az elutasításra került, a támogatási jogosultságok
kihasználásáról szóló tájékoztató levélben szerepel. Abban az esetben, ha jogosultsággal összefüggõ tranzakcióra nyújtott be kérelmet, és az elfogadásra került, úgy a tranzakciós kérelemre hozott határozatban megállapított egyéni felsõ határ az irányadó.
2.3. Jogosult mezõgazdasági termelõ
A támogatásra az a mezõgazdasági termelõ (továbbiakban: termelõ) jogosult, aki
– legkésõbb 2008. május 22-ig az MVH által meghatározott kérelmet (K8100 Támogatási Kérelem) postai úton
benyújtja az MVH területileg illetékes megyei hivatalához (részletesen lásd 3. pont)
– a kérelmén legalább 10 állatot jelent be
Azok a kérelmek, amelyeknél az 5. Támogatási információk „Kérelmezett állatlétszám” rovatban 9 vagy annál kisebb
szám szerepel, elutasításra kerülnek.
– a kérelmen bejelentett állatlétszámot 100 napig folyamatosan a tenyészetében tartja (birtokon tartási követelmény) (részletesen lásd 4.1. pont)
– gondoskodik a tenyészetében lévõ állatállományra a 47/2005. (V. 23.) FVM rendeletben (továbbiakban:
ENAR rendelet) foglaltak betartásáról
A tenyészetében levõ minden 6 hónapnál idõsebb nõivarú juh megjelöltetésérõl gondoskodik és az elõírásoknak megfelelõen vezeti a nyilvántartásokat.
– gondoskodik a teljes nõivarú állomány fedeztetéséhez megfelelõ számú, az állattenyésztési törvény elõírásainak megfelelõ apaállat meglétérõl
Az állomány nagyságához mérten, a szakmai elvárásoknak megfelelõ számú, származási okmánnyal rendelkezõ
apaállatot használ.
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– ügyfél-regisztrációs számmal rendelkezik
Ha még nem rendelkezik ügyfél-regisztrációs számmal, a kitöltött regisztrációs kérelmi lapot (G001) legkésõbb az
anyajuhtartás támogatására vonatkozó K8100 Támogatási Kérelem benyújtásával egy idõben nyújtsa be.
– ügyfél-regisztrációs száma szerepel a juh ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban
A támogatásra az a termelõ jogosult, aki a támogatási kérelmen bejelentett állatok tenyészetének állattartójaként
szerepel a juh ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban és az ügyfél-regisztrációs száma szerepel az ENAR nyilvántartásban is.
Amennyiben több tenyészettel rendelkezik, bizonyosodjon meg róla, hogy az ügyfél-regisztrációs száma minden tenyészetéhez hozzá van rendelve.
Az a termelõ, akinek az ügyfél-regisztrációs száma nem szerepel az ENAR nyilvántartásban, az a 2151 Tenyészet módosító lapon bejelentheti az MgSzH-hoz. A fentiekkel kapcsolatos további információt az MgSzH- ENAR ügyfélszolgálata nyújt.
Figyelem! Amennyiben az ügyfél-regisztrációs száma nem szerepel az ENAR nyilvántartásban, az a kérelem elutasítását vonja maga után.

3. A TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSA
3.1. Támogatási kérelem (K8100) benyújtása
Figyelem! A K8100 Támogatási kérelmet minden termelõnek be kell nyújtania, aki anyajuhtartás-támogatást igénybe kíván venni.
Figyelem! A kérelmet annak a termelõnek kell beadnia, aki az ENAR-ban a tartója annak a tenyészetnek, amelyben a
támogatható állatállomány van. A kérelem nem fogadható el akkor sem, ha azt a tenyészet tartójának családtagja (feleség, szülõ, gyermek, családi gazdaság esetén annak másik tagja) nyújtja be.
Ha a családi gazdaság több tenyészettel rendelkezik, de ezen tenyészetek tartói a családi gazdaság különbözõ tagjai,
akkor a támogatás csak azon tenyészetben lévõ állatállomány után jár, amelyik tenyészet tartója kérelmet nyújtott be. Ha
a családi gazdaságnak csak egyik tagja adja be a kérelmet, akkor a többi tag tenyészetében lévõ állatállományra még akkor sem adható támogatás, ha a termelõ a kérelmen feltüntette a családi gazdaság többi tenyészetét is.
3.2. A támogatási kérelem benyújtásának helye
A támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványon (K8100 Támogatási Kérelem) az MVH-nak a
termelõ lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes Megyei Kirendeltség levelezési címére kell beküldeni. Az 2. számú
melléklet tartalmazza az MVH Megyei Kirendeltségeinek levelezési címeit.
Figyelem! A kérelem kizárólag postai úton nyújtható be.
3.3. A támogatási kérelem benyújtásának ideje
A kérelem benyújtásának idejeként, a kérelem postára adásának dátumát kell figyelembe venni.
Figyelem! Ha meg kíván gyõzõdni arról, hogy kérelme megérkezett az MVH-hoz, kérelmét tértivevényes postai küldeményként adja fel, mivel az MVH a kérelem befogadásáról külön értesítést nem küld!
A K8100 Támogatási kérelmet legkésõbb 2008. május 22-ig postára kell adni.
Késedelmes benyújtás (22-e utáni postára adás) esetén az anyajuhtartás támogatásának összege a késedelmes munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül.
Ez alól megfelelõen igazolt vis maior esetek (lásd 5.4. pont) jelentenek mentesítést.
25 naptári napon túli késedelmes benyújtás a 2008-as támogatási évre vonatkozóan az anyajuhtartás támogatásának
elvesztésével jár (1. táblázat).
1. táblázat
Postára adás dátuma

Támogatási összeg csökkentésének
mértéke (%)

Postára adás dátuma

Támogatási összeg csökkentésének
mértéke (%)

2008. május 22.

0

2008. június 5.

10

2008. május 23.

1

2008. június 6.

11

2008. május 24.

1

2008. június 7.

11

2008. május 25.

1

2008. június 8.

11

2008. május 26.

2

2008. június 9.

12

2008. május 27.

3

2008. június 10.

13
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Postára adás dátuma

Támogatási összeg csökkentésének
mértéke (%)

Postára adás dátuma

Támogatási összeg csökkentésének
mértéke (%)

2008. május 28.

4

2008. június 11.

14

2008. május 29.

5

2008. június 12.

15

2008. május 30.

6

2008. június 13.

16

2008. május 31.

6

2008. június 14.

16

2008. június 1.

6

2008. június 15.

16

2008. június 2.

7

2008. június 16.

17

2008. június 3.

8

2008. június 17.

100

2008. június 4.

9

A K8100 Támogatási kérelem eljuttatása az MVH-hoz a termelõ felelõssége!
3.4. A támogatási kérelem kitöltése
A támogatási kérelem kitöltése elõtt figyelmesen olvassa el a formanyomtatványhoz mellékelt kitöltési útmutatót!
A kitöltött formanyomtatványt alá kell írni.
Figyelem! A kérelmezõ neve rovatba az ügyfél-regisztrációs rendszerbe bejelentett nevet írja be!
Ne felejtse el aláírni a kérelmet! Ha a támogatási kérelem nincs aláírva, akkor a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
Figyelem! Azon termelõk, akik juhtej, illetve juhtejtermék forgalmazásával foglalkoznak, állatonként kisebb támogatási összegre jogosultak. Errõl a K8100 Támogatási Kérelem 5-Támogatási információk adatblokkjában kell nyilatkozni. Valótlan nyilatkozat a támogatási összeg csökkentését eredményezõ szankció alkalmazását vonja maga után.
A kérelem 6-Igazolás adatblokkjában az állatok létszámát és az apaállat használatára vonatkozó törvényi elõírások
megtartását a Magyar Juhtenyésztõk és Juhtenyésztõ Szervezetek Szövetségének területi felelõse igazolja – ezen igazolás feltétele a támogatásnak.
Ha a formanyomtatványok kitöltésével vagy értelmezésével kapcsolatban bármilyen kérdése, problémája van, forduljon bizalommal a területileg illetékes MVH Kirendeltségéhez. A MVH Megyei Kirendeltségek elérhetõségei a 2. mellékletben találhatóak.

4. A TÁMOGATÁSI JOGOSULTSÁG EGYÉB FELTÉTELEI
4.1. Kötelezõ birtokon tartás – birtokon tartási idõszak
A támogatási jogosultság feltétele a támogatás feltételeinek megfelelõ, a kérelemben feltüntetett számú állat (anyajuh)
folyamatos, 100 napos birtokon tartása. A birtokon tartás azt jelenti, hogy a támogatási feltételeknek megfelelõ állatok a
kérelmen bejelentett létszámban a birtokon tartási idõszak alatt bármikor megtalálhatók a termelõ tenyészeteiben. Több
tenyészet esetén a megfelelõ állatszámnak az összes tenyészetben együttvéve kell meglennie.
A birtokon tartás elsõ napja 2008. május 23., utolsó napja 2008. augusztus 30.
4.2. Gazdaregisztráció
A támogatási kérelmen fel kell tüntetni a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti ügyfél-regisztrációs számot. Amennyiben a kérelmezõ nem rendelkezik ilyen regisztrációs számmal, a regisztrációs kérelmet legkésõbb
a kérelem benyújtásával együtt kell benyújtania az MVH illetékes Megyei Kirendeltségéhez.
A korábban nem regisztrált termelõk regisztrációs lapot, kérelmet és egyéb nyomtatványokat az MVH Megyei Kirendeltségein kaphatnak, vagy letölthetõek a www.mvh.gov.hu internetes oldalról.
4.3. Létszámnyilvántartás
A 47/2005. (V. 23.) FVM rendelet elõírásai alapján minden állattartó köteles a tenyészetében tartott állatokról naprakész létszámnyilvántartást vezetni. Ellenõrzés esetén a nyilvántartást be kell mutatni az ellenõrzést végzõ személynek.
Amennyiben a nyilvántartás nem felel meg a valóságnak, azt a termelõ nem vezeti, vagy nem tudja az ellenõrnek bemutatni, akkor ez a támogatási összeg csökkentését eredményezõ szankció alkalmazását vonja maga után.
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5. A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁT KÖVETÕ TEENDÕK ÉS LEHETÕSÉGEK
5.1. Visszavonás – Visszavonási kérelem (K0709)
A támogatási kérelmet az alábbi eseteket leszámítva bármikor vissza lehet vonni, amelynek következtében az igénylõ
ugyanolyan helyzetbe kerül, mint amilyenben a támogatási kérelemnek a benyújtása elõtt volt.
A kérelmet nem lehet visszavonni:
– a helyszíni ellenõrzés elvégzéséig, ha a termelõ kapott értesítést a helyszíni ellenõrzésrõl, továbbá, ha az szabálytalanságot tárt fel;
– ha az MVH a termelõt adminisztratív vagy helyszíni ellenõrzésen feltárt szabálytalanságról értesítette.
A visszavonás kizárólag a K0709 Visszavonási kérelem formanyomtatványon fogadható el, amelyet az MVH területileg illetékes Megyei Kirendeltségéhez kell postán benyújtani.
Fontos, hogy a visszavonási kérelem alá legyen írva, mert anélkül a visszavonási kérelem érvénytelen (az aláíró
ugyanaz legyen, mint aki a kérelmet benyújtotta).
5.2. Módosítások – Módosító lap (K8101)
Csak egy benyújtott K8100 Támogatási kérelem fogadható el. Újabb kérelem csak akkor fogadható el, ha a korábbi
kérelem elõször visszavonásra kerül és az újabb kérelem a kérelembenyújtási idõszakon belül került benyújtásra.
K8100 Támogatási kérelem kitöltésekor a legnagyobb körültekintéssel járjon el, mert a kérelem módosítására csak
korlátozott lehetõség van.
Ha bármilyen okból a birtokon tartási idõ alatt kevesebb állat található a gazdaságban, mint amennyirõl a kérelem
szólt, akkor ezt mindenképpen be kell jelenteni az MVH-nak. A bejelentést a K8101 Módosító lapon lehet megtenni az
állatlétszám megadásával. (Csak az eredetileg kérelmezett állatlétszámnál kisebb létszám fogadható el a módosításon.)
Fontos! A kérelmezett állatlétszám csökkentésével járó módosításra bármikor lehetõség van, kivéve:
– ha az MVH a termelõt adminisztratív vagy helyszíni ellenõrzésen feltárt szabálytalanságról értesítette;
– ha a helyszíni ellenõrzés szabálytalanságot tárt fel, akkor a helyszíni ellenõrzésrõl szóló értesítés után, ha a termelõ
kapott értesítést a helyszíni ellenõrzésrõl, illetve a helyszíni ellenõrzést követõen, ha értesítés nem volt.
A fenti események után történõ bejelentést az MVH nem fogadja el, ebben az esetben, ha a helyszíni ellenõrzés során a
gazdaságban megállapított állatlétszám kisebb, mint a kérelmen bejelentett állatok száma, akkor ez a támogatási összeg
csökkentésével járó szankciót von maga után.
5.3. Hiánypótlás
Ha a benyújtott kérelemben valamely adattal kapcsolatban az MVH hiányosságot fedez fel, akkor hiánypótlási felszólítást küld ki. A téves vagy hiányzó adat pótlására csak egy alkalommal hívja fel a kérelmezõ figyelmét. A hiánypótlás a
felszólítás kézhezvételétõl számított 15 napon belül tehetõ meg.
A hiánypótlás elfogadásának feltétele, hogy:
– a hiánypótlást a felszólítás kézhezvételétõl számított 15 napon belül adja postára;
– a hiánypótlást a megküldött hiánypótlási ûrlapon, vagy a kért melléklet megküldésével tegye meg (a hiánypótlásra
történõ felszólítás szerint);
– a hiánypótlás aláírása.
Figyelem! Ha a hiánypótlást nem adja postára a felszólítás kézhezvételét követõ 15 napon belül az MVH-hoz, akkor
az MVH a rendelkezésre álló adatok alapján hoz határozatot.
Ennek következtében kérelme elutasításra is kerülhet.
5.4. Vis maior, rendkívüli körülmények – Vis maior bejelentõlap (K0708)
Ha Ön vis maior vagy kivételes körülmények miatt nem tudja a Támogatási Kérelmét, illetve a hiánypótlását az
MVH-hoz benyújtani, a vis maior vagy kivételes körülmény elfogadása esetén támogatási jogosultsága megmarad arra az
idõszakra vonatkozóan, melyben az esemény bekövetkeztekor a követelményeknek megfelelt.
Ha vis maior vagy kivételes körülmények miatt állatállományában változás következik be, ami miatt nem tud megfelelni a birtokon tartási követelményeknek, akkor a vis maior vagy kivételes körülmény elfogadása esetén a támogatható
állatok száma annyi marad, mint amennyit a kérelmen bejelentett.
A vis maior és kivételes körülmények eseteit a megfelelõ vonatkozó bizonyítékokkal együtt kell bejelenteni az erre
rendszeresített K0708 Vis maior bejelentõlapon az MVH területileg illetékes megyei kirendeltségének (lásd 2. melléklet) a korlátozó körülmény bekövetkezésétõl számított 30 napon belül (az állatokat érintõ esemény esetén ez az esemény
napjától számított 30 nap).
A bejelentés elfogadásának feltétele, hogy:
– a bejelentés alá legyen írva;
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– a vis maior vagy különleges körülményt igazoló bizonyítékokat csatolta;
– a vis maior bejelentés idõben történt.
A vis maior és kivételes körülménynek ismerhetõk el például a következõ esetek:
– a termelõ halála;
– a termelõ hosszan tartó szakmai munkaképtelensége;
– az állatokat érintõ járványos betegség.
5.5. Helyszíni ellenõrzés
Az MVH helyszíni ellenõrei értesítés nélkül vagy a termelõ értesítését követõen, ellenõrzést tarthatnak a termelõnél.
Értesítést legfeljebb az ellenõrzés idõpontja elõtt 48 órával kaphat a termelõ. Az állattartó köteles együttmûködni az ellenõrzést végzõ személlyel.
Az ellenõrzés része az állatok egyedi azonosítójának leolvasása, így elengedhetetlen a támogatásban érintett anyajuhállomány egyenként történõ megfogása. Az ehhez szükséges feltételeket a termelõnek kell biztosítani (állatok összegyûjtése, válogató folyosó, személyzet stb.). Az MVH helyszíni ellenõrei az állomány nyilvántartót („zöld könyv”) is
ellenõrzik, tehát fontos, hogy az a helyszínen rendelkezésre álljon.
Amennyiben az állatokat a termelõ más tenyészet egyedeivel közös nyájban tartja, akkor az ellenõrzés alkalmával
azokat a többi állattól el kell különíteni, ellenkezõ esetben az ellenõrzést ki kell terjeszteni a többi érintett tenyészetre is.
A helyszíni ellenõrzések során ellenõrzésre kerül, hogy az állattartó megfelel-e a jogcímben elõírt feltételeknek.
Az ellenõrzés során ellenõrzési jegyzõkönyv készül, amelynek egy jóváhagyott példányát az ellenõrzött termelõ is megkapja.
Figyelem! Ha helyszíni ellenõrzés szabálytalanságokat tár fel, az a támogatási összeg csökkentésével járó szankciót
von maga után; ha a termelõ vagy a képviselõje megakadályozza a helyszíni ellenõrzés végrehajtását, az a támogatásból
történõ kizárást eredményezi.
5.6. Szándékos félrevezetés
A csalás a támogatásból történõ kizárást és közigazgatási bírság kiszabását vonja maga után. Ha kiderül, hogy a termelõ szándékosan hibás adatot adott meg, akkor kizárásra kerül az adott évi támogatásból, illetve ha szükséges, a termelõt
még egyszer ki kell zárni a támogatásokból az elutasított kifizetés összegével megegyezõ mértékig. Ezt az összeget azon
kifizetésekbõl kell levonni, amelyekre a termelõ a ténymegállapítás naptári évét követõ három naptári évben beadott kérelmei alapján jogosult.
Figyelem! Ha a valóságnak nem megfelelõ nyilatkozatot tesz, az büntetõeljárást vonhat maga után.
Az ellenõrzések során szándékos szabálytalanságnak minõsül, amennyiben az állattartó az MJSZ megbízottja által leigazolt anyajuhlétszámnál több állatra nyújtja be a támogatási kérelmet.
A TÁMOGATÁS KIFIZETÉSE
5.7. Határozat a támogatási összegrõl
Az MVH legkésõbb 2008. december 15-ig a kérelmet benyújtó termelõknek megküldi a 2008-as támogatási évre,
az anyajuhtartás támogatására járó támogatási összeget tartalmazó határozatot. A határozatban szereplõ összeg az
5.10. pont alapján alkalmazott levonások következtében történõ csökkentés figyelembevételével kerül meghatározásra.
5.8. Kifizetés módja
Kifizetés a kérelmet benyújtó termelõ Ügyfélregiszterben megadott bankszámlájára történik átutalással a határozat kiküldését követõen, legkésõbb 2009. április 30-ig.
Ha nem adott meg bankszámlára vonatkozó adatokat az ügyfél-regisztráció során, vagy bármi változás történik az Ön
által megadott banki adatokkal kapcsolatban, akkor a változást követõ 15 napon belül be kell jelenteni a változásokat az
MVH-nál.
5.9. Jogosulatlan kifizetés és túlfizetés
Amennyiben több támogatás került kifizetésre, mint amennyire a jogcím értelmében a termelõ jogosult lenne, akkor a
többletet vissza kell fizetni.
Az MVH értesítést küld arról, hogy mi a számítás alapja és mely módon kell a visszafizetésnek történnie.
5.10. Levonások
5.10.1. Szankció alkalmazása meg nem határozott állat miatt
Ha a K8100 Támogatási kérelmen kérelmezett anyajuhok száma (kérelmezett állatlétszám), valamint az adminisztratív illetve a helyszíni ellenõrzés alapján meghatározott anyajuhok száma (meghatározott állatlétszám) között különbség mutatkozik, akkor a támogatási összeg az alábbiak szerint meghatározott csökkentési százalékot figyelembe véve csökken.
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A szankció során alkalmazott csökkentési százalék: a szabálytalan állatlétszámot (kérelmezett állatlétszám és a meghatározott állatlétszám különbsége) el kell osztani a meghatározott állatlétszámmal.
A csökkentés mértékét meghatározza az említett csökkentési százalék nagysága:
– ha csökkentési százalék nem több 10%-nál, akkor a támogatási összeg ezen meghatározott százalékkal csökken.
– ha a csökkentési százalék több 10%-nál, de 20%-nál nem több, akkor a támogatási összeg ezen meghatározott
százalék kétszeresével csökken.
– ha a csökkentési százalék több 20%-nál, akkor nem jár támogatás.
– ha a csökkentési százalék meghaladja az 50%-ot, a termelõtõl még egyszer le kell vonni a kérelmezett állatszám
és a meghatározott állatszám közötti különbségét jelentõ szabálytalan állatlétszám alapján kiszámított támogatási
összeg mértékéig. Ezt az összeget a naptári évet követõ három naptári évben benyújtott kérelmei alapján jogosult támogatási összegbõl kell levonni. Ha az összeg nem vonható le teljes mértékben a szóban forgó támogatásokból, a fennmaradó egyenleg törlõdik.
5.10.2. Szankció alkalmazása szándékosan elkövetett szabálytalanság miatt
Amennyiben a kérelmezett állatlétszám és a meghatározott állatlétszám közötti eltérés szándékosan elkövetett szabálytalanság eredménye, támogatás nem jár, és
– ha a szabálytalanság a kérelmezett állatlétszámból adódik, akkor a termelõtõl még egyszer le kell vonni a szabálytalan állatlétszám alapján számított összeget.
– ha a szabálytalanság a tejtermelés tényével kapcsolatos, akkor a termelõtõl még egyszer le kell vonni azt az
összeget, amit szankciószámítás után az anyajuhtartás támogatására kapott volna, ha a szabálytalanság nem szándékos
lett volna.
A fenti összegeket a termelõnek a naptári évet követõ három naptári évben benyújtott kérelmei alapján jogosult támogatási összegbõl kell levonni. Ha az összeg nem vonható le teljes mértékben a szóban forgó támogatásokból, a fennmaradó egyenleg törlõdik.
5.10.3. A tejértékesítési nyilatkozat valótlansága miatti szankció
Tejértékesítés be nem jelentése esetén a támogatás összegét, amelyre a termelõ jogosult (tejértékesítés esetén járó
csökkentett támogatás), csökkenteni kell ezen összeg és tejet nem értékesítõnek járó támogatási összeg különbségével.
5.10.4. Szankció alkalmazása ellenõrzés akadályoztatása miatt
Ha a termelõ akadályozza az ellenõrzést, a kérelem elutasításra kerül.
5.10.5. Késedelmes benyújtás miatt alkalmazott levonás
Késedelmes benyújtás (2008. május 22-e utáni postára adás) esetén a támogatás összege a késedelmes munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül.
5.10.6. Nyilvántartási és bejelentési kötelezettség megsértése miatt alkalmazott levonás
Az állatokat az országon belüli két tenyészet közötti szállításuk esetén a juh ENAR rendelet szerinti szállítólevéllel
kell kísérni. A szállítólevelet öt példányban kell kitölteni, melybõl egy példányt az indító tenyészet, egy példányt a fogadó tenyészet hét napon belül az országos számítógépes adatbázis részére köteles megküldeni.
A juh ENAR rendelet 11. §-a szerinti nyilvántartási és bejelentési kötelezettség elõírásainak megsértése esetén,
amennyiben az eltérés
a) 50%-nál nagyobb a támogatási összeg 100%-ban megvonásra kerül
b) 25% és 50% közötti eltérés esetén az eltérés százalékos arányával megegyezõ a levonás mértéke.

6. ÁTRUHÁZÁS
Ha a termelõ a kérelembenyújtási idõszak után, de a 100 napos kötelezõ birtokon tartás letelte elõtt az összes támogatható állatát egy vevõnek eladta, akkor a kérelmet benyújtó termelõ (átruházó) elveszti a támogatásra a jogosultságát. Az
összes állatot megvásároló termelõ (átvevõ) jogosult lehet a támogatásra, ha
az átruházó
– az összes támogatható állatát eladta
az átvevõ
– az átruházást követõen 15 napon belül az MVH által rendszeresített formanyomtatványon (K0707 Átruházási Kérelem) értesíti az MVH-t az átruházásról, és kéri a támogatás megítélését,
– mellékeli a birtokátruházásról szóló szerzõdés másolatát, és
– teljesíti a támogatás igénybevételéhez szükséges összes feltételt.
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Figyelem! Az állatállomány átruházását az ENAR adatbázisába is be kell jelenteni.
A birtokátruházás esetén az állatokkal együtt az átruházó valamennyi jogosultsága is átvezetésre kerül az átvevõ
nevére.

7. A TÁMOGATÁSI JOGOSULTSÁG IGÉNYLÉSE
Az országos támogatási felsõ határból képzett országos tartalék külön rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelõ termelõk részére fenntartott jogosultságokat tartalmazza. (Az országos tartalék ezen részét a továbbiakban „fenntartott tartaléknak” nevezzük).
A ki nem használás miatt megvont, a jogosultság részleges (állatállomány nélküli) átruházása miatt levont, valamint
azon jogosultságok, amelyekrõl lemondtak az országos tartalék javára, az országos tartalék másik részébe kerülnek (ezt a
továbbiakban „aktív tartaléknak” nevezzük).
– a K8100 Támogatási kérelem egyben jogosultsági kérelemnek is minõsül, amennyiben a kérelmezett állatok száma nagyobb, mint a kérelmezõ egyéni támogatási felsõ határa – nem kell külön kérelmet benyújtani a jogosultságra vonatkozóan,
– azon termelõnek, aki támogatási jogosultsággal nem rendelkezik, a kérelemhez mellékelnie kell igazolást arról,
hogy maga vagy a foglalkoztatottja legalább középfokú mezõgazdasági szakirányú végzettséggel rendelkezik.
A „fenntartott tartalékban” lévõ támogatási jogosultságból történõ kiosztás rendszerét külön jogszabály szabályozza.
Az „aktív tartalékban” lévõ támogatási jogosultság az összes, kérelmet benyújtó termelõ között kerül kiosztásra.
A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a beérkezett igények között a külön jogszabály alapján elõírtak szerint
sorrendet állít fel. Az országos tartalék kimerülése esetén, a felállított sorrend végén álló, azonos feltételû igények esetében arányos visszaosztás kerül alkalmazásra.

8. JOGORVOSLAT
Ha az anyajuh-tartás támogatásával kapcsolatos bármely határozattal nem ért egyet, fellebbezést terjeszthet elõ.
Fellebbezésre a határozat kézhezvételét követõ 15 napon belül van lehetõség. A fellebbezést a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal központi szervéhez kell címezni és az MVH központi címére kell megküldeni. (Lásd 3. melléklet.)

9. MELLÉKLETEK
1. melléklet
Kedvezõtlen adottságú területeken történõ anyajuhtartás támogatásának (Anyajuh kiegészítõ támogatás) jogosultsági feltételei
Megfelelõ feltételek teljesülése esetén azon termelõknek, akiknek volt támogatható állatuk az anyajuhtartás támogatásában a 2006-os támogatási évben, jogosulttá váltak az anyajuh-kiegészítõ támogatásra. A 2007-es támogatási évben
megváltozott módon juthatnak támogatáshoz – az alábbiakban ehhez adunk tájékoztatást:
A támogatás termeléstõl elválasztva, történelmi bázis alapján vehetõ igénybe, azaz az állattartónak külön igénylést
nem kell benyújtania. A mezõgazdasági termelõt termelési kötelezettség nem terheli.
A történelmi bázist az MVH állapítja meg, amelyrõl 2007. október 31-ig hatósági bizonyítványt küld a termelõ részére. Amennyiben a termelõ 2006-ban nem rendelkezett támogatható állattal, nem részesülhet anyajuh-kiegészítõ támogatásban.
Az MVH a támogatási összegrõl szóló határozatot legkésõbb 2008. március 31-ig megküldi a mezõgazdasági termelõnek. A termelõ részére megítélt támogatási összeg 2008. április 30-ig kerül kifizetésre.
Az anyajuh-kiegészítõ támogatás legfeljebb a történelmi bázis alapján megállapított termelési egység (állatlétszám)
mértékéig nyújtható.

MVH Megyei Kirendeltségek elérhetõségei
Megye
Bács-Kiskun

Város
6000 Kecskemét

Új cím
Kisfaludy u. 5.

Postai cím
6001 Kecskemét, Pf. 470

Kirendeltségvezetõ
Hajdu Sándor

E-mail
kecskemet@mvh.gov.hu

Telefonszám

Fax

76/814-520

76/814-521

Baranya

7621 Pécs

Rákóczi út 17.

7602 Pécs, Pf. 365

Gróf László

pecs@mvh.gov.hu

72/814-520

72/814-521

Békés

5600 Békéscsaba

Temetõ sor 8.

5620 Békéscsaba, Pf. 45

Matuska Sándor

bekescsaba@mvh.gov.hu

66/814-520

66/814-521

Borsod-Abaúj-Zemplén

3500 Miskolc

Mindszent tér 1.

3501 Miskolc, Pf. 646

Mészáros Péter

miskolc@mvh.gov.hu

46/814-900

46/814-901

Csongrád

6723 Szeged

Római krt. 21.

6701 Szeged, Pf. 26 és 504

Géczi Lajosné

szeged@mvh.gov.hu

62/814-900

62/814-901

8000 Székesfehérvár

Deák F. u. 7–9.

8002 Székesfehérvár, Pf. 297

István András

szekesfehervar@mvh.gov.hu

22/814-520

22/814-521

1093 Budapest

Lónyai u. 38.

1391 Budapest Pf. 248

Dr. Csepregi Tibor

pest@mvh.gov.hu

814-8900

814-8901

Gyõr-Moson-Sopron

9023 Gyõr

Munkácsy út 20.

9021 Gyõr, Munkácsy 20.

Légrády Gábor

gyor@mvh.gov.hu

96/814-542
96/814-543

96/814-521

Hajdú-Bihar

4034 Debrecen

Vágóhíd u. 2.

4001 Debrecen, Pf. 551

Pallagi László

debrecen@mvh.gov.hu

52/814-544

52/814-521

Heves

3300 Eger

Maczky Valér út 2.

3301 Eger, Pf. 169

Nagy Sándorné

eger@mvh.gov.hu

36/814-520

36/814-521

Jász-Nagykun-Szolnok

5000 Szolnok

József Attila u. 36.

5001 Szolnok, Pf. 111

Péter Gábor

szolnok@mvh.gov.hu

56/814-523
56/814-525

56/814-521

Komárom-Esztergom

2800 Tatabánya

Vértanúk tere 1.

2801 Tatabánya, Pf. 1394

László Kálmán

tatabanya@mvh.gov.hu

34/814-520

34/814-521

Nógrád

3100 Salgótarján

Múzeum tér 1.

3101 Salgótarján, Pf. 123

Pecze József

salgotarjan@mvh.gov.hu

32/814-520

32/814-521

Somogy

7400 Kaposvár

Petõfi tér 1–3.

7400 Kaposvár, Berzsenyi u. 9.

Baranyai Sándor

kaposvar@mvh.gov.hu

82/814-900
82/814-920

82/814-901
82/814-921

Szabolcs-Szatmár-Bereg

4400 Nyíregyháza

Hõsök tere 9.

4401 Nyíregyháza, Pf. 422 és 44

Takács Szabolcs

nyiregyhaza@mvh.gov.hu

42/814-900

42/814-901

Tolna

7100 Szekszárd

Augusz I. u. 7.

7101 Szekszárd, Pf. 251

Kovács Judit

szekszard@mvh.gov.hu

74/814-520

74/814-521

Vas

9700 Szombathely

Rákóczi F. u. 1.

9701 Szombathely, Pf. 245

Olasz Miklós

szombathely@mvh.gov.hu

94/814-520

94/814-521

Veszprém

8200 Veszprém

Levendula u. 1.

8202 Veszprém, Pf. 791

Dr. Soós Kálmán

veszprem@mvh.gov.hu

88/814-900
88/814-920

88/814-901
88/814-921

Zala

8900 Zalaegerszeg

Kis u. 1.

8901 Zalaegerszeg, Pf. 142

Badacsonyi Lajos

zalaegerszeg@mvh.gov.hu

92/814-900
92/814-920

92/814-901
92/814-921
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Az ügyfélfogadási idõ a Központi Ügyfélszolgálaton
Hétfõ: 9.00–12.00 és 13.00–16.00
Kedd: 9.00–12.00 és 13.00–16.00
Szerda: 9.00–12.00
Csütörtök: 9.00–12.00 és 13.00–16.00
Péntek: 9.00–12.00
Központi Ügyfélszolgálat helye: 1095 Budapest, Soroksári út 22–24.
Telefon: (jelenleg)
06-1-3743-603
06-1-3743-604
Levelezési cím: 1385 Budapest 62. Pf. 867.
Központi e-mail: ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu

Az ügyfélfogadási idõ a Megyei Ügyfélszolgálatokon
Hétfõ: 8.30–12.30
Kedd: 12.00–16.00
Szerda: szünnap
Csütörtök: 8.30–12.30
Péntek: 8.30–12.30
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
a 2008-as támogatási évi anyajuhtartás-támogatás igényléséhez szükséges K8100 Támogatási Kérelemhez
A K8100 Támogatási Kérelem kitöltése elõtt figyelmesen olvassa el a Kitöltési Útmutatót és a Gazdatájékoztatót!
A kitöltendõ rovatokat olvashatóan, nyomtatott nagybetûkkel töltse ki!
A K8100 Támogatási Kérelmet írja alá, mert aláírás nélkül a nyilatkozat érvénytelen! A K8100 Támogatási Kérelem
csak eredeti aláírással fogadható el. Aláírás nélkül a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!
A K8100 Támogatási Kérelem beadási ideje: 2008. május 22. Késedelmes benyújtás (22-e utáni postára adás) esetén
az anyajuhtartás támogatásának összege a késedelmes munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül. 25 naptári napon
túli késedelmes benyújtás esetén a kérelem elutasításra kerül. Az ezt követõen benyújtott kérelmekre vis maior sem fogadható el.
A K8100 Támogatási Kérelmet postai úton a lakóhely vagy székhely szerinti Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Megyei Kirendeltségéhez kell benyújtani, kizárólag az MVH által rendszeresített K8100-as formanyomtatványon.
A Megyei Kirendeltségek levelezési címeit a Gazdatájékoztató mellékletében találja.
Ha a K8100 Támogatási Kérelem kitöltésével vagy értelmezésével kapcsolatban bármilyen kérdése, problémája van,
forduljon bizalommal a területileg illetékes MVH Megyei Kirendeltségéhez.
Fontos! Mielõtt a K8100 Támogatási Kérelmet benyújtaná, bizonyosodjon meg arról, hogy minden Önre vonatkozó
rovatot kitöltött!
1. Hivatal tölti ki
Ebbe az adatblokkba ne írjon semmit, hagyja üresen!
2. Ügyfél-azonosítási információ
Ebbe az adatblokkba írja be az ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplõ 10 jegyû azonosító számot!
Amennyiben nem rendelkezik ügyfél-regisztrációs számmal, ezt az adatblokkot hagyja üresen, és csatoljon a kérelméhez egy kitöltött ügyfél-regisztrációs formalapot (G001).
3. Kérelmezõ adatai
Ebbe az adatblokkba írja be az Ügyfélregiszterbe megadott saját nevét, illetve megfelelõ esetben a vállalkozása nevét!
A személynevet elõtaggal (dr., ifj., id. stb.) együtt adja meg!
Amennyiben Ön természetes személy, a cégforma rovatot ne töltse ki!
4. Kapcsolattartási információ
Ebbe az adatblokkba írja be a kapcsolattartó személy nevét és elérhetõségét.
Ezt az adatblokkot nem kötelezõ kitölteni, ha a kapcsolattartó személye megegyezik a kérelmezõ személyével és a
kapcsolattartási adatok megegyeznek az Ügyfélregiszterbe bejelentett adatokkal.
Ha a kérelmezõ nem érhetõ el telefonon, akkor célszerû olyan személy telefonszámát megadni, aki a kérelmezõvel fel
tudja venni a kapcsolatot az MVH megkeresése esetén. Ez a támogatás idõben történõ megítélését segítheti.
5. Támogatási információk
A „Kérelmezett állatlétszám” rovatba írja be azon állatlétszámot, amelyre támogatást kíván igénybe venni. Az itt
jelzett állatlétszámnál kevesebb anyajuh (ennek meghatározását lásd a Gazdatájékoztatóban) a birtokon tartási idõszak
egyetlen napján sem lehet a kérelmezõ tenyészeteiben.
A kérelmezõ egyéni támogatási felsõ határánál nagyobb állatlétszám szerepeltetése támogatási jogosultág iránti kérelemnek minõsül, ugyanakkor a támogatható állatlétszám felsõ határát csak a jogosultság szétosztását követõ egyéni
támogatási felsõ határ határozza meg.
Ha a kérelmezõ még nem rendelkezett egyéni támogatási felsõ határral akkor ezen kérelemhez mellékelni kell a kérelmezõ vagy a foglalkoztatottja legalább középfokú mezõgazdasági szakirányú végzettségét igazoló dokumentumot!
Az „Értékesít-e a gazdaságában termelt juhtejet vagy juhtejterméket?” kérdésre a megfelelõ jelölõnégyzet bejelölésével kell válaszolni. Az egyik jelölõ négyzetet kötelezõ megjelölni, de csak az egyiket szabad.
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6. Igazolás
Az 1–5. adatblokkok kitöltése után keresse fel a Magyar Juhtenyésztõk és Juhtenyésztõ Szervezetek Szövetségének
(MJSZ) területi felelõsét (instruktor), aki ezt az adatblokkot kitölti. Az igazolás a támogatás feltétele.
7. Nyilatkozatok
Ebben az adatblokkban felsorolt nyilatkozatokat olvassa el! A kérelmet csak akkor írja alá és nyújtsa be, ha ezekkel
egyetért.
8. Keltezés és aláírás
Ebben az adatblokkban írja alá a Támogatási Kérelmet!
Figyelem! Cégek esetében cégszerû aláírás szükséges! Aláírás nélkül a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra
kerül!
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
K8101 Módosító laphoz
A K8101 Módosító lap kitöltése elõtt olvassa el a 2008. évi anyajuhtartás-támogatás Gazdatájékoztatójának kérelemmódosításra vonatkozó részét.
A kitöltendõ rovatokat olvashatóan, nyomtatott nagybetûkkel töltse ki!
A K8101 Módosító lapot írja alá, mert aláírás nélkül a dokumentum érvénytelen! A K8101 Módosító lap csak eredeti
aláírással fogadható el. Aláírás nélkül a módosítás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!
A K8101 Módosító lapot postai úton a lakóhely vagy székhely szerinti Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Megyei Kirendeltségéhez kell benyújtani. A Megyei Kirendeltségek levelezési címeit a Gazdatájékoztató mellékletében
találja.
Ha a K8101 Módosító lap kitöltésével vagy értelmezésével kapcsolatban bármilyen kérdése, problémája van, forduljon bizalommal a területileg illetékes MVH Megyei Kirendeltségéhez.
1. Hivatal tölti ki
Ebbe az adatblokkba ne írjon semmit, hagyja üresen!
2. Ügyfél-azonosítási információ
Ebbe az adatblokkba írja be az ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplõ 10 jegyû azonosító számot!
3. Kérelmezõ adatai
Ebbe az adatblokkba írja be az Ügyfélregiszterbe megadott saját nevét, illetve megfelelõ esetben a vállalkozása nevét!
A személynevet elõtaggal (dr., ifj., id. stb.) együtt adja meg!
Amennyiben Ön természetes személy, a cégforma rovatot ne töltse ki!
4. Kapcsolattartási információ
Ebbe az adatblokkba írja be a kapcsolattartó személy nevét és elérhetõségét.
Ezt az adatblokkot nem kötelezõ kitölteni, ha a kapcsolattartó személye megegyezik a kérelmezõ személyével és a
kapcsolattartási adatok megegyeznek az Ügyfélregiszterbe bejelentett adatokkal.
5. Támogatási információk
A „Kérelmezett állatlétszám” rovatba az eredeti K8100 Támogatási kérelmen megadott állatlétszámnál kevesebb állatlétszámot adhat meg.
Az „Értékesít-e a gazdaságában termelt juhtejet vagy juhtejterméket?” rovatban javíthatja az eredeti K8100 Támogatási kérelmen megadott adatot, de csak „Nem”-rõl „Igen”-re.
6. Keltezés és aláírás
Ebben az adatblokkban írja alá a Módosító lapot!
Figyelem! Cégek esetében cégszerû aláírás szükséges! Aláírás nélkül a módosítás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra
kerül!
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
K0707 Átruházási kérelemhez
A K0707 Átruházási kérelem kitöltése elõtt figyelmesen olvassa el a vonatkozó jogcím Gazdatájékoztatóját! A K0707
Átruházási kérelmet abban az esetben kell kitöltenie, ha a birtokon tartási idõszak alatt a kérelemben bejelentett teljes
állatállományt egy másik termelõ részére eladja. Amennyiben a kérelmezett állatállományt nem egy másik termelõ részére értékesíti, a birtokon tartás nem valósul meg. Ebben az esetben egyik termelõ sem lesz jogosult a támogatásra.
A kitöltendõ rovatokat olvashatóan, nyomtatott nagybetûkkel töltse ki!
A K0707 Átruházási kérelmet írja alá, mert aláírás nélkül a kérelem érvénytelen. A K0707 Átruházási kérelem csak
eredeti aláírással fogadható el. Aláírás nélkül az átruházási kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!
A K0707 Átruházási kérelmet postai úton a lakóhely vagy székhely szerinti Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Megyei Kirendeltségéhez kell benyújtani, kizárólag az MVH által rendszeresített K0707-es formanyomtatványon.
A Megyei Kirendeltségek levelezési címeit a Gazdatájékoztató mellékletében találja.
1. Hivatal tölti ki
Ebbe a blokkba ne írjon semmit, hagyja üresen!
2. Az átruházást érintõ támogatási jogcímek
Ebben a blokkban a megfelelõ jogcímhez tartozó jelölõ négyzetben jelölheti, hogy melyik támogatást érinti az
átruházás.
3. Anyajuhtartás esetén szállítólevél sorszáma
Amennyiben anyajuhtartás-támogatásra vonatkozóan nyújtja be az átruházási kérelmet, itt tüntesse fel a juh- és kecskeszállító-levél sorszámát.
4. Átruházó adatai
Itt tüntesse fel annak a tartónak az adatait, aki a kérelemben bejelentett teljes állatállományát átruházza (eladja) egy
másik tartó számára és lemond a támogatás igénybevételérõl.
5. Átvevõ adatai
Itt tüntesse fel annak a tartónak az adatait, aki átveszi a kérelemben bejelentett teljes átruházott állatállományt és vállalja a támogatáshoz szükséges feltételek betartását.
6–7. Nyilatkozatok – Keltezés és aláírás
Olvassa el a felsorolt nyilatkozatokat! A K0707 Átruházási kérelmet csak akkor írja alá és nyújtsa be, ha ezekkel
egyetért.
A Keltezés és aláírás adatblokkban mind az átruházó, mind az átvevõ írja alá a K0707 Átruházási kérelmet! Cégek
esetén cégszerû aláírás szükséges.
Figyelem! A K0707 Átruházási kérelemhez csatolni kell az adásvételi szerzõdés másolatát!
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
K0708 Vis maior bejelentõlaphoz
Vis maior bejelentõlapot abban az esetben lehet benyújtani, ha az elháríthatatlan külsõ ok miatt a mezõgazdasági termelõ valamely formanyomtatványt nem tudott határidõre benyújtani, továbbá ha valamely feltétel nem teljesült a vis
maior következtében.
A bejelentõlap kitöltése elõtt figyelmesen olvassa el az útmutatót és a gazdatájékoztatót.
A kitöltendõ részeket olvashatóan nyomtatott betûvel, tintával töltse ki!
A formanyomtatványt minden esetben írja alá, aláírás nélkül a bejelentés érvénytelen.
Azt a dokumentumot, amely a vis maiorra vonatkozik (a 6. pontban feltüntetett dokumentum) legkésõbb ezen vis
maior bejelentõlappal egy idõben nyújtsa be!
1. Hivatal tölti ki
Ebbe a blokkba ne írjon semmit, hagyja üresen!
2. Ügyfél-azonosítási információ
Itt adja meg az MVH által korábban – a Regisztrációs igazoláson – visszaigazolt tízjegyû ügyfél-regisztrációs számát.
3. Kérelmezõ adatai
Ebbe a blokkba írja be az Ügyfélregiszterbe megadott saját nevét, illetve megfelelõ esetben a vállalkozása nevét!
A személynevet elõtaggal (dr., ifj., id. stb.) együtt adja meg!
Amennyiben Ön természetes személy, a cégforma rovatot ne töltse ki!
4. A vis maior kérelem alapja
A megfelelõ jelölõ négyzetben jelölje meg x-szel azt a kivételes körülmény által elõidézett következményt, amire vonatkozóan a vis maior bejelentését teszi. (Több négyzet is bejelölhetõ.)
5. Állatlétszámadatok
Itt kell felsorolni a vis maiorral érintett anyateheneket fülszám szerint, illetve megadni a vis maiorral érintett anyajuhok darabszámát.
6. Mellékletek
A mellékletek rovatban meg kell jelölni, illetve egyéb dokumentum esetén fel kell sorolni azokat a mellékleteket, melyeket csatolt a vis maior bejelentõhöz, és azok egyértelmûen igazolják a vis maior esetet (pl. kórházi zárójelentés, halotti
bizonyítvány, állatorvosi igazolás stb.).
Fontos! Állatorvosi igazolás benyújtása esetén azt külön szükséges mellékelni a formanyomtatványhoz.
7. A vis maior eset bekövetkeztének idõpontja
Itt adja meg a vis maior esemény bekövetkeztének dátumát.
Az eset bekövetkezési dátumának pontos megjelölése nagyon fontos a késõbbi támogatási összeg kiszámításában.
8. A vis maior eset rövid leírása
Itt részletezze a bekövetkezett vis maior esetet néhány mondatban.
9. Keltezés és aláírás
Dátum, aláírás nélkül a bejelentés érvénytelen. Cégek esetében cégszerû aláírás szükséges!
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
K0709 Visszavonási Kérelemhez
A K0709 Visszavonási Kérelem kitöltése elõtt figyelmesen olvassa el a visszavonni kívánt jogcím Gazdatájékoztatóját!
A kitöltendõ rovatokat olvashatóan, nyomtatott nagybetûkkel töltse ki!
A K0709 Visszavonási Kérelmet írja alá, mert aláírás nélkül a visszavonás érvénytelen. A K0709 Visszavonási Kérelem csak eredeti aláírással fogadható el. Aláírás nélkül a visszavonási kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!
A K0709 Visszavonási Kérelmet postai úton a lakóhely vagy székhely szerinti Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Megyei Kirendeltségéhez kell benyújtani, kizárólag az MVH által rendszeresített K0709-es formanyomtatványon.
A Megyei Kirendeltségek levelezési címeit a Gazdatájékoztató mellékletében találja.
1. Hivatal tölti ki
Ebbe a blokkba ne írjon semmit, hagyja üresen!
2. Ügyfél-azonosítási információ
Itt adja meg az MVH által korábban – a Regisztrációs igazoláson – visszaigazolt tízjegyû ügyfél-regisztrációs számát.
3. Kérelmezõ adatai
Ebbe a blokkba írja be az Ügyfélregiszterbe megadott saját nevét, illetve megfelelõ esetben a vállalkozása nevét!
A személynevet elõtaggal (dr., ifj., id. stb.) együtt adja meg!
Amennyiben Ön természetes személy, a cégforma rovatot ne töltse ki!
4. A visszavonni kívánt támogatási jogcímek
Ebben a blokkban a megfelelõ jogcímhez tartozó jelölõ négyzetben jelölheti, hogy melyik támogatást kívánja visszavonni. Több támogatás is visszavonható egy K0709 Visszavonási Kérelmen.
5–6. Nyilatkozatok, dátum, aláírás
Olvassa el a 5. részben felsorolt nyilatkozatokat! A visszavonási kérelmet csak akkor írja alá és nyújtsa be, ha ezekkel
egyetért.
A 6. Kitöltési dátum és aláírás blokkban írja alá a K0709 Visszavonási Kérelmet!
Figyelem! Cégek esetében cégszerû aláírás szükséges!
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A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
42/2008. (IV. 4.) MVH
közleménye
a mezõgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történõ elõállításhoz nyújtandó támogatás
kifizetésének igénylésérõl
A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 42/2008. (IV. 4.) közleménye a módosított 78/2007. (VII. 30.) FVM
rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történõ elõállításhoz nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérõl.

I. A kifizetés igénylésének feltételei
A rendelet 8. § (1) bekezdése, valamint a többször módosított 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.)
8. § a) pontja alapján az MVH által kibocsátott, a mezõgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történõ elõállításhoz nyújtandó támogatási kérelmet jóváhagyó (támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó)
támogatási határozattal rendelkezõ ügyfelek 2008. április 1–30. között kifizetési kérelmet jogosultak benyújtani
az adott jogcím vonatkozásában.
Az ügyfél a kifizetési kérelmét az erre rendszeresített formanyomtatványokon, az MVH Központhoz (Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága Infrastrukturális Beruházások osztálya) postai úton nyújtja be.
Az ügyfél a jogcím vonatkozásában ugyanazon jóváhagyó támogatási döntés alapján egy naptári évben legfeljebb
két alkalommal nyújthat be kifizetési kérelmet.
Az utolsó kifizetési kérelmet legkésõbb abban a kifizetési idõszakban kell benyújtani, amely a mûvelet megvalósulása
után elsõként nyílik meg.
A kifizetési kérelem benyújtásának további feltétele, hogy az ügyfél eleget tegyen a Vhr., a rendelet, valamint az
egyéb jogszabályok elõírásainak.

II. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei
Támogatás kizárólag a rendeletben meghatározott gépcsoportba (6213.) és gépkatalógus-kódok alá tartozó, a
támogatási vagy a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló idõszak elsõ napján hatályos gépkatalógusban szereplõ, elsõ üzembe helyezésû biomasszakazán, továbbá a rendelet 5. § (4) bekezdés b) pontja szerinti, a biomasszakazán üzemeltetéséhez szorosan kapcsolódó és az elõállított hõenergia szétosztását, tárolását szolgáló, támogatási
határozattal jóváhagyott eszközök beszerzésére, valamint a Vhr. 31. §-ában meghatározott, illetve a KSH Szolgáltatások Jegyzéke D nemzetgazdasági ágában szereplõ, a fejlesztés üzembe helyezésével kapcsolatos, támogatási határozattal jóváhagyott szolgáltatások igénybevételére nyújtható.
A támogatási határozattal támogatott gép (biomasszakazán) tekintetében az ügyfél módosítással élhet a kifizetési kérelem benyújtásával (lásd kitöltési útmutató). A módosítás akkor fogadható el, ha a határozatban szereplõvel egyenértékû gép került beszerzésre.
Egyenértékûnek kell tekinteni azt a gépet, amely:
a) szerepel a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló idõszak elsõ napján hatályos gépkatalógusban,
b) a támogatási kérelemben szereplõ géppel azonos gépváltozathoz tartozik,
c) korszerûségi mutatója azonos vagy magasabb, mint a támogatási kérelemben szereplõ gép korszerûségi mutatója.
A támogatás a módosítást követõen sem haladhatja meg a támogatási kérelem alapján megvásárolni kívánt gép gépkatalógusban szereplõ referenciaárának a támogatási rendeletben meghatározott mértékét, és a módosított gépre a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások alapján meghatározott támogatási összeget.
Módosítás esetén a rendelet 20. § (4) bekezdésében foglalt feltételt a 80%-os teljesítésrõl a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegére vonatkozóan kell teljesíteni.
A támogatás feltétele továbbá, hogy az ügyfélnek rendelkeznie kell a teljesítés idõpontjában kezdõdõ termékfelelõsségi, jótállási és szavatossági jogainak érvényesítéséhez szükséges okiratokkal, valamint az, hogy a gépek gyártásától a
támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél több idõ ne teljen el.
Támogatás kizárólag a támogatási kérelem benyújtását követõen megkezdett, a támogatási döntés kézhezvételétõl számított 1 éven belül – közbeszerzési eljárás esetén 1,5 éven belül – megvalósított mûveletekhez nyújtható. A mû-
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velet megkezdésének idõpontja a megrendelés (vételi szándék) írásban történõ bejelentésének vagy az adásvételi szerzõdés megkötésének vagy a számlán szereplõ teljesítés dátumai közül a legkorábbi idõpont.
Kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél:
A mezõgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történõ elõállításhoz nyújtandó támogatás jogcím
vonatkozásában rendelkezik az MVH által kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal.
A szervezet nem áll felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt, természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggõ végrehajtási eljárás alatt.
A csõdeljárás alatt álló szervezet kifizetési kérelmének elbírálását, a szervezet kérelmére legfeljebb hat hónapos idõtartamra fel kell függeszteni. Abban az esetben, ha az ügyfél a felfüggesztés idõtartama alatt nem igazolja, hogy a csõdeljárást a bíróság a csõdeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 21. § (3) bekezdésének megfelelõen befejezetté nyilvánította, a kifizetési kérelmet az MVH elutasítja, az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága megszûnik, és az általa igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül.
Az ügyfél kötelezettségei:
– a támogatást rendeltetésének megfelelõen kell felhasználni;
– a beruházást a támogatási döntés kézhezvételétõl számított 12 hónapon – közbeszerzési eljárás esetén 18 hónapon –
belül be kell fejezni;
– a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át kell teljesíteni;
– a beruházással elõállított energiát mezõgazdasági tevékenység keretében, illetve a mezõgazdasági üzemen (telephelyen) belül elhelyezkedõ, a mezõgazdasági tevékenység folytatásához kapcsolódó infrastrukturális létesítményekben
kell hasznosítani;
– az állagmegóvásról gondoskodni kell és az üzemeltetési kötelezettségének (a támogatott beruházást, eszközt rendeltetésének megfelelõen, a vonatkozó engedélyek és elõírások betartásával kell használni, üzemeltetni) eleget kell tenni, amely kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem beadásától számított 5 évig áll fenn;
– az ÚMVP keretében, e jogcím tárgyában szervezett kötelezõ képzésen részt kell venni az utolsó kifizetési kérelem
benyújtása elõtt;
– a mûvelet megvalósítását követõen fenntartani a támogatási kérelem értékelését befolyásoló, a költség-haszon
elemzésben vállalt, a mezõgazdasági naturális adatok alapján számított hõenergiaigény-értékeket. Az elmaradás a rendeletben foglalt jogkövetkezményeket vonja maga után;
– az üzemeltetési kötelezettség megszûnéséig a támogatási döntés alapját képezõ vállalt foglalkoztatotti létszámot
megtartani;
– az üzemeltetési kötelezettség idõtartama alatt a beruházás tárgya – kivéve a kötelezettség jóváhagyott átvállalásának esetét – nem idegeníthetõ el és nem adható bérbe, de az amortizálódott tárgyi eszköz azonos rendeltetésû, azonos
vagy jobb paraméterekkel rendelkezõ eszközre az MVH-nak történõ elõzetes bejelentést követõen lecserélhetõ;
– a beruházási mûvelet kapcsán felmerült kiadások, illetve meghatározott esetben bevételek vonatkozásában elkülönített nyilvántartásokat kell vezetnie, és ellenõrzés esetén bemutatnia;
– a támogatással összefüggõ iratokat elkülönítetten kezelni, és azokról külön analitikát vezetni. A mûvelet megvalósítását szolgáló gazdasági esemény megtörténtét hitelesen igazoló eredeti bizonylatoknak (számlák, számviteli bizonylatok, pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok, szerzõdések, megrendelések, szállítólevelek, teljesítés igazolások, kifizetésigazolások, minõségi tanúsítványok, biztosítási kötvények, egyedi tárgyieszköz-nyilvántartási kartonok) az ügyfél
nyilvántartásában fizikailag elkülönítetten, ellenõrzésre alkalmas, rendezett formában rendelkezésre kell állniuk;
– a regisztrációs számát az intézkedésekben való részvétellel összefüggõ minden iraton feltüntetni;
– az adott idõszakban elszámolni kívánt kiadásokat igazoló bizonylat(ok)on fel kell tüntetni a támogatási határozat
számát (iratazonosítóját), a határozatban megállapított, vonatkozó kiadási tételazonosítót, a számlatétel VTSZ (vámtarifa), illetve SZJ (Szolgáltatások jegyzéke) számát, az ügyfél-regisztrációs számot, valamint azt, hogy a bizonylat „támogatás elszámolására benyújtásra került”. Felhívjuk a figyelmet, hogy a bizonylat nem kerül elfogadásra, amennyiben
ellenõrzés során megállapítást nyer, hogy arról bármely, az ügyfél kötelezettségeinél felsorolt, a bizonylatokon
kötelezõen feltüntetendõ elem hiányzik. Ugyancsak a bizonylat elutasítását és törvényben szabályozott jogkövetkezményeket vonja maga után, ha az eredeti bizonylaton arra utaló jel van, hogy a bizonylatot más támogatáshoz
is benyújtották, és a tényállás tisztázása alapján az ügyfél kettõs finanszírozás iránti igénye bizonyítható.
– az igénybe vett beruházási támogatás összegét kettõs könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek tõketartalékba (lekötött tartalékba) kell helyezni, nem kettõs könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek az egyéb bevételek között kell elszámolni saját könyvelésükben;
– a támogatással létrejött vagy megszerzett vagyontárgyra legalább az üzemeltetési idõszak tartamára törés-, tûz- és
elemicsapás-kockázatokra 25%-nál nem több önrészt tartalmazó vagyonbiztosítást kell kötni;
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– a tájékoztatásra és a nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések értelmében, a támogatással megvalósított beruházáson és eszközein az 1974/2006/EK rendelet VI. melléklet 3.1., valamint a 4. pontja szerinti szlogent és EU-logót, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program logóját fel kell tüntetnie. Az ÚMVP Irányító Hatóságának 20/2007.
(X. 26.) közleménye az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesült kedvezményezettek tájékoztatási és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeirõl tartalmazza a szükséges vonatkozó információt;
– az igénybe vett támogatáshoz kapcsolódóan a monitoring rendszer mûködtetése céljából – külön jogszabályban
foglaltak szerint – adatot szolgáltatni az erre rendszeresített nyomtatványon;
– a támogatással összefüggõ ellenõrzés során kért eredeti dokumentumokat, igazoló okiratokat beszerezni, megtekintésre átadni és a gazdaság megtekintését biztosítani.
A kifizetési kérelemhez csatolni kell:
– a gép beszerzését követõ elsõ kifizetési kérelemhez a vagyonbiztosítás megkötésérõl a biztosítótársaság által kiállított és hitelesített kötvény másolatát. Amennyiben az ügyfél e kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, az
MVH az ügyfelet a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 71. §-a szerinti mulasztási bírsággal sújtja.
– közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén az elsõ kifizetési kérelemhez:
= az ajánlattételi felhívás másolatát, valamint az ajánlattételi felhívás átvételét igazoló irat (tértivevény, az átadás-átvételt igazoló dokumentum stb.) másolatát, ha a Kbt. az eljárásra elõírja az eredményrõl vagy az eredménytelenségrõl szóló hirdetmény közzétételét,
= az írásbeli összegzés másolatát, valamint az írásbeli összegzés átvételét igazoló irat (tértivevény, az átadás-átvételt igazoló dokumentum stb.) másolatát, ha a Kbt. az eljárásra nem írja elõ az eredményrõl vagy az eredménytelenségrõl szóló tájékoztató közzétételét.
– az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a rendelet 4. § (6) bekezdés c) pontja szerinti képzésen történõ részvételrõl szóló igazolást, amennyiben az utolsó kifizetési kérelem benyújtását megelõzõ két hónapban volt képzési lehetõség;
– a beruházás befejezésére vonatkozó, gépészmérnöki végzettséggel rendelkezõ személy által kiállított nyilatkozatot.
Ha a nyilatkozat kiállítója eltér a támogatási kérelemhez mellékelt technológiai terv készítõjétõl, akkor csatolni kell a
nyilatkozat kiállítójának végzettségét igazoló okirat másolatát.
A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 35%-a.
A rendelet alkalmazásában elszámolható kiadásnak minõsül:
a) a Gépkatalógusban szereplõ biomasszakazán beszerzése;
b) a biomasszakazán üzemeltetéséhez szorosan kapcsolódó és az elõállított hõenergia szétosztását, tárolását szolgáló:
ba) vezérléstechnika,
bb) csõvezetékek és szerelvényei,
bc) hõcserélõ, keringtetõ, szivattyú, fûtõtest,
bd) puffer-, nyomáskiegyenlítõ tartály,
be) ventilátor, befúvó berendezés,
bf) építéssel nem járó elõtét tároló, rugalmas falú tartály, tüzelõanyag-fogadó és -adagoló,
bg) füstelvezetõ, kéményrendszer, füstgázszûrõ,
bh) pernyeleválasztó, hamuleválasztó és -eltávolító beszerzése;
c) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások;
d) a 2007. évi XVII. törvény 9. § a) pontjában foglaltaknak megfelelõen a fejlesztés üzembe helyezésével kapcsolatban felmerült költségek.
A beruházás elszámolható kiadásai nem haladhatják meg:
a) a Gépkatalógusban szereplõ eszköz beszerzése esetén a Gépkatalógusban meghatározott referenciaárat;
b) a rendelet (4) bekezdés c) pontjában szereplõ kiadások esetén a Vhr. 31. §-ában meghatározott mértéket.
A rendelet (4) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott kiadások nem haladhatják meg együttesen az összes elszámolható kiadás 35%-át.
Az ügyfél által igényelhetõ támogatás összege támogatási idõszakonként legfeljebb 30 millió Ft lehet.
A kifizetési kérelemmel kapcsolatos további feltételek:
A kifizetési kérelemmel nem számolható el a támogatási döntéssel jóváhagyott mértéket meghaladó, illetve nem a mûvelet végrehajtása érdekében felmerült kiadás.

2008/22. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

3069

A kifizetési kérelemben az elszámolás alapját csak az ügyfélnél felmerült kiadások képezhetik, melyeket a mûvelet
megvalósítása érdekében teljesített gazdasági eseményrõl az ügyfél nevére kiállított, pénzügyileg rendezett kiadást igazoló bizonylat (számla) támaszt alá.
Amennyiben a támogatási kérelem alapján hozott támogatási döntés több kiadási tételt állapít meg, a döntés által rögzített egyes támogatható kiadási tételek összegét a kifizetési kérelem azonos elszámolható kiadási tételéhez tartozó kifizethetõ összege nem haladhatja meg.
Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemhez számolható el.
Amennyiben a bizonylat nem felel meg a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény vagy a számla az általános forgalmi
adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény, illetve a 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) formai vagy tartalmi elõírásainak, az elszámoláshoz nem fogadható el.
Csak a készpénzzel vagy banki átutalással – a kifizetési kérelem benyújtásáig – kiegyenlített kiadások fogadhatók el a
támogatás alapjaként, más fizetési mód (árucsere, lízing) nem. Tehát csereszerzõdéses – ún. „kompenzációs” – számlák, illetve számlaösszegek (amikor az ügyfél a szállítóval szembeni kötelezettségét – akár részben, vagy egészében –
fennálló követelésének összevezetésével rendezi) és lízing konstrukcióval érintett számlák nem szolgálhatnak a támogatás alapjául, az ilyen módon kiegyenlített összegek alapján támogatás nem állapítható meg.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Bizottság 1975/2006/EK tanácsi rendeletének 31. cikkében foglaltak értelmében,
amennyiben a kifizetési kérelemben igényelt támogatási összeg több mint 3%-kal meghaladja az MVH által, a kifizetési
kérelem jogosultságának vizsgálata alapján megállapított támogatási összeget, az MVH a megállapított támogatási
összeget csökkenti az igényelt és a megállapított támogatási összeg különbözetével.

III. A kifizetési kérelem benyújtása
Az ügyfélnek a kifizetési kérelmét az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, postai úton az MVH Központhoz, a Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága Infrastrukturális Beruházások osztályára kell benyújtania egy példányban.
Az MVH kizárólag a kérelem benyújtására nyitva álló határidõben benyújtott kérelmeket bírálja el, a jogszabályban
rögzített benyújtási idõszakon kívül – azt megelõzõen vagy azt követõen – benyújtott kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül, végzéssel elutasítja.
Az MVH érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kérelmet, ha azt
– nem formanyomtatványon,
– nem postai úton,
– nem a megadott határidõben nyújtották be,
– a Kifizetési kérelem – Fõlap az arra jogosult által nincs aláírva.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a kifizetési kérelemcsomag valamely betétlapja nincs aláírva az ügyfél,
továbbá Számla- és bizonylatösszesítõ A betétlap – bizonylatösszesítõ a könyvvezetésért felelõs személy által, úgy
a betétlapon szereplõ kiadások nem kerülnek figyelembevételre a kifizetendõ támogatási összeg megállapításánál.
A rendelet 8. §-a szerint a kifizetési kérelmet 2008. április 1-jétõl április 30-ig postai úton lehet benyújtani, tehát a
kérelmet legkésõbb 2008. április 30-án adhatja postára. A benyújtás napja a borítékon szereplõ postai bélyegzõ dátuma. Javasoljuk, hogy a küldeményt tértivevénnyel adja fel. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kifizetési kérelem módosítására is kizárólag a 2008. április 1–30. közötti benyújtási idõszakon belül van lehetõség.

IV. A kifizetési kérelemcsomag részeként benyújtandó nyomtatványok és dokumentumok
A kifizetési kérelemhez a mûveletre vonatkozóan be kell nyújtani a következõ formanyomtatványokat:
– Kifizetési kérelem – Fõlapot (D0810-01) és mellékleteit:
= Számla- és bizonylatösszesítõ – A betétlap bizonylatösszesítõ D0034-02
= Számla- és bizonylatösszesítõ – B betétlap D0035-03
= Tételrészletezõ betétlap D0055-01
= Nyilatkozat közbeszerzési eljárás lefolytatásáról D0077-01
Kérjük, hogy a formanyomtatványok kitöltése elõtt figyelmesen olvassa el a kifizetési kérelem kitöltését segítõ Kitöltési útmutatót!
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További csatolandó dokumentumok:
– Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a rendelet 4. § (6) bekezdés c) pontja szerinti képzésen történõ részvételrõl szóló igazolást.
– Az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni kell a beruházás befejezésére vonatkozó, gépészmérnöki végzettséggel
rendelkezõ személy által kiállított nyilatkozatot. Ha a nyilatkozat kiállítója eltér a technológiai terv készítõjétõl, akkor
csatolni kell a végzettséget igazoló okirat másolatát.
– A berendezés beszerzését követõ elsõ kifizetési kérelemhez a vagyonbiztosítás megkötésérõl a biztosítótársaság által kiállított és hitelesített kötvény másolatát. Amennyiben az ügyfél e kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz
eleget, az MVH az ügyfelet a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 71. §-a szerinti mulasztási bírsággal
sújtja.
– Közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén az elsõ kifizetési kérelemhez
= az ajánlattételi felhívás másolatát, valamint az ajánlattételi felhívás átvételét igazoló irat (tértivevény, az átadás-átvételt igazoló dokumentum stb.) másolatát, ha a Kbt. az eljárásra elõírja az eredményrõl vagy az eredménytelenségrõl szóló hirdetmény közzétételét,
= az írásbeli összegzés másolatát, valamint az írásbeli összegzés átvételét igazoló irat (tértivevény, az átadás-átvételt igazoló dokumentum stb.) másolatát, ha a Kbt. az eljárásra nem írja elõ az eredményrõl vagy az eredménytelenségrõl szóló tájékoztató közzétételét.
A kifizetési kérelmet és a csatolt mellékleteket – amennyiben arra lehetõség van – szkennelésre alkalmas formában (különálló laponként) kell benyújtani, hogy lehetõvé tegye a különálló lapokként történõ kezelést, ezért mellõzzék a lapok összefûzését, összekapcsolását.
A kifizetési kérelem összeállításához szükséges formanyomtatványok letölthetõek a www.mvh.gov.hu honlapról, valamint beszerezhetõek az MVH központban.

V. A kifizetési kérelmek elbírálása
Az MVH a rendeletben meghirdetett szempontok alapján bírálja el a beérkezett kérelmeket, és dönt a kifizetési kérelmek jóváhagyásáról, hiánypótlásáról illetve elutasításáról. Az eljárás során azonos tárgyra vonatkozóan hiánypótlásra
egyszer van lehetõség, az errõl szóló felszólítás kézhezvételétõl számított, a hiánypótlásra való felszólításban az MVH
által megadott határidõn belül. Az MVH a vonatkozó jogszabályokkal összhangban a kérelmek elbírálásához a közleményben foglaltakon túl egyéb dokumentumokat is bekérhet.
Az MVH a kérelmet elutasítja, ha az ügyfél a vonatkozó közösségi, illetve nemzeti jogszabályokban meghatározott
bármely feltételt nem teljesíti.
Amennyiben nem teljesül a kifizetési kérelem benyújtásának azon feltétele, hogy az ügyfél szervezet nem áll felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt, természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével
összefüggõ végrehajtási eljárás alatt, a kifizetési kérelmet az MVH elutasítja, az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága
megszûnik, és az általa igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül.
A csõdeljárás alatt álló szervezet kifizetési kérelmének elbírálását a szervezet kérelmére legfeljebb hat hónapos idõtartamra fel kell függeszteni. Abban az esetben, ha az ügyfél a felfüggesztés idõtartama alatt nem igazolja, hogy a csõdeljárást a bíróság a csõdeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 21. § (3) bekezdésének megfelelõen befejezetté nyilvánította, a kifizetési kérelmet az MVH elutasítja, az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága megszûnik, és az általa igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül.
Az MVH a döntésérõl határozatban értesíti az ügyfelet.

VI. Kifizetés
Amennyiben a támogatási kérelem alapján hozott támogatási döntés több kiadási tételt állapít meg, a döntés által rögzített egyes támogatható kiadási tételek összegét a kifizetési kérelem azonos elszámolható kiadási tételéhez tartozó kifizethetõ összege nem haladhatja meg.
Az utolsó kifizetési kérelem benyújtása elõtt nem fizethetõ ki a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások 80%-át meghaladó összeg. Ez a rendelkezés nem akadálya annak, hogy az ügyfél a kifizetési kérelemmel az említett
mértéket meghaladó kiadást számoljon el, amely az utolsó kifizetéssel válik esedékessé.
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A forinttól eltérõ pénznemben kiállított számla vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat
esetén, azt a bizonylaton szereplõ (gazdasági) teljesítés idõpontját megelõzõ hónap utolsó – a Magyar Nemzeti Bank
(a továbbiakban: MNB) által közzétett – hivatalos középárfolyamon kell átszámítani forintra. Az MNB által nem jegyzett pénznemben kifejezett összegeket a (gazdasági) teljesítés idõpontját megelõzõ hónap utolsó – az Európai Központi
Bank (a továbbiakban: EKB) által közzétett – hivatalos középárfolyamán kell euróra, majd az MNB hivatalos árfolyamán kell forintra átszámítani.
Az MVH a kérelmet annak hiánytalan beérkezését követõ hatvan napon belül bírálja el és közli döntését az ügyféllel.
A kifizetést az MVH az ügyfélnek az MVH-nál az ügyfél-regisztrációs rendszerben nyilvántartott bankszámlájára történõ átutalással, forintban teljesíti a kifizetésrõl szóló döntés meghozatalától számított 30 napon belül.
Kérjük ennek megfelelõen, hogy amennyiben a bankszámlaszáma vagy bármely más nyilvántartott adata megváltozott, és így eltér az ügyfél-regisztrációs rendszerben nyilvántartott adatától, a módosulást az MVH által
rendszeresített G002 regisztráció módosító lap formanyomtatványon jelentse be az MVH székhely/lakóhely szerint illetékes megyei kirendeltségéhez.

VII. Közlemény kapcsolódó mellékletei
–
–
–
–
–
–
–

Kifizetési kérelem – Fõlap D0810-01 (1. melléklet)
Számla- és bizonylatösszesítõ – A betétlap bizonylatösszesítõ D0034-02 (2. melléklet)
Számla- és bizonylatösszesítõ – B betétlap D0035-03 (3. melléklet)
Tételrészletezõ betétlap D0055-01 (4. melléklet)
Nyilatkozat közbeszerzési eljárás lefolytatásáról D0077-01 (5. melléklet)
Kitöltési útmutató (6. melléklet)
Jogcímre lezárt gépkatalógus (7. melléklet)

VIII. Ellenõrzések
A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a kifizetési kérelmeket adminisztratív úton teljeskörûen ellenõrzi, és jogosult helyszíni ellenõrzés, illetve szemle keretében is vizsgálni.

IX. Kapcsolódó jogszabályok
– a Tanács 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról;
– a Bizottság 2006. december 15-i 1974/2006/EK rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról;
– a Bizottság 2006. december 7-i 1975/2006/EK rendelete a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenõrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében a 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;
– a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény;
– az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény;
– a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény;
– az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
– a közbeszerzésrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény;
– a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény;
– az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenõrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjérõl szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet;
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– többször módosított 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól;
– módosított 78/2007. (VII. 30.) FVM rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági
energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történõ elõállításhoz nyújtandó támogatás részletes feltételeirõl.

X. A közlemény hatálya
E közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.
További információk megtalálhatóak az FVM (www.fvm.hu), valamint az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu), illetve tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhetõ.

Budapest, 2008. április 4.
Margittai Miklós s. k.,
elnök
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Az Oktatási és Kulturális Minisztérium közleményei
Az Országos Rádió és Televízió Testület közleményei
Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az érdekelteket, hogy 453/2008. (II. 27.) határozata értelmében
2008. február 27-ei hatállyal közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította az EnterArt Bt. vezetékes mûsorszolgáltatót, akinek
mûsorszolgáltatói szabályzatát alább közöljük.
Az EnterArt Sajtó és Reklám Produkciós Iroda Bt.
mûsorszolgáltatási szabályzata
I. Elõzmények
Az EnterArt Sajtó és Reklám Produkciós Iroda Bt. (a továbbiakban: mûsorszolgáltató) 2006. szeptember 29-e óta mûködik vezetékes televíziós mûsorszolgáltatóként a Gödöllõi Kistérség területén, a FiberNet Kommunikációs Zrt. mint
mûsorelosztó kábeltelevíziós rendszerét igénybe véve. Az elsõ bejelentés idején a SzilasTV adáskörzete Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród és Nagytarcsa térségére szorítkozott, idõközben az adáskörzet Gödöllõ és Szada településekkel egészült ki.
A SzilasTV kereskedelmi televízióként került bejegyzésre, ám tevékenységét a kezdetektõl a közmûsor-szolgáltatókra vonatkozó szabályok szerint végzi. A mûsorszolgáltató 2008. január 18-án közmûsor-szolgáltatóvá való átminõsítését
kérte az ORTT-tõl.

II. A közmûsor-szolgáltatóra vonatkozó általános szabályok
A mûsorszolgáltató vállalja és magára vonatkozóan kötelezõ érvényûnek ismeri el a közmûsor-szolgáltatóra vonatkozó törvényi kötelezettségeket, kiemelt figyelemmel a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Törvény) A és B részeire. Kötelezi magát, hogy a napi mûsoridõ 50%-át meghaladóan közszolgálati mûsorokat
szolgáltat, a képernyõszövegen kívül legkevesebb heti 2 óra saját készítésû mûsort ad közre.
A közmûsor-szolgáltató köteles a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alapvetõ
érdekeit tiszteletben tartani, nem sértheti más nemzetek méltóságát.
A közmûsor-szolgáltató köteles rendszeresen, átfogóan, elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájékoztatni a közérdeklõdésre számot tartó hazai és külföldi eseményekrõl, a vételkörzetében élõk életét jelentõsen befolyásoló eseményekrõl,
összefüggésekrõl, vitatott kérdésekrõl, az eseményekrõl alkotott jellemzõ véleményekrõl, az eltérõ véleményeket is beleértve.
A közmûsor-szolgáltató köteles biztosítani a mûsorszámok és a nézetek sokszínûségének, a kisebbségi álláspontoknak a megjelenítését, a mûsorszámok változatosságával köteles gondoskodni a nézõk széles köre, illetve minél több csoportja érdeklõdésének színvonalas kielégítésérõl.
A közmûsor-szolgáltató különös figyelmet fordít:
a) az egyetemes és a nemzeti kulturális örökség értékeinek ápolására, a kulturális sokszínûség érvényesülésére,
b) a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlõdését, érdeklõdését szolgáló, ismereteit gazdagító mûsorszámok bemutatására,
c) a vallási és egyházi, továbbá a nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúrák értékeinek megjelenítésére,
d) az életkoruk testi, lelki és szellemi állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetû
csoportok számára fontos információk elérhetõvé tételére,
e) az ország különbözõ területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítõ mûsorszámok bemutatására.
A közmûsor-szolgáltatónak az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási mintaként bemutató, illetõleg a
szexualitást öncélúan ábrázoló mûsorszámot közzétennie tilos.
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III. Tartalmi szabályozás
1. A pártoktól, politikai mozgalmaktól való függetlenség biztosítékai
Mind a mûsorszolgáltatók, mind az egyes mûsorszámok, mind a mûsorkészítõk függetlenségének – anyagi és szakmai – biztosítékait ki kell fejteni.
A mûsorszolgáltató tulajdonosai nem tagjai semmilyen politikai pártnak vagy politikai mozgalomnak, a SzilasTV pártokat és politikai mozgalmakat nem támogat, illetve tõlük támogatást nem fogad el, mûsoraiban a pártok tisztségviselõi,
szakértõi, szaktanácsadói és képviselõk a mûsorszolgáltatás keretében kommentárt, hírmagyarázatot, jegyzetet nem hozhatnak nyilvánosságra.
A mûsorszolgáltató által alkalmazott külsõ és belsõ munkatársak ugyancsak függetlenek pártoktól és politikai mozgalmaktól, e függetlenség az alkalmazás alapvetõ feltétele.
2. A hírek, idõszerû politikai mûsorok sokoldalúságának, tárgyilagosságának és kiegyensúlyozottságának, a vitatott
kérdések ismertetésének, a vélemények, nézetek sokféleségének bemutatására vonatkozó elvek
A hírszerkesztés alapelvei:
– A SzilasTV mûsorszerkezetében pártpolitikai hírek és politikai mozgalmakat népszerûsítõ mûsorszámok nem szerepelnek. Egyéb politikai jellegû hírek és mûsorszámok tekintetében a tv a legkörültekintõbb tárgyilagosságra törekszik.
– A SzilasTV heti egyórás közéleti-kulturális magazinjában alapvetõen nem híreket közöl, hanem azok hátterét
bemutató tudósításokat, riportokat, interjúkat. Ezen közéleti mûsorszámok egyik célkitûzése a lakosság tájékoztatása a
helyi hatóságok munkájáról, döntéseirõl, teret engedve a lakosság kérdéseinek és véleményének is.
– Mûködése során a SzilasTV saját információs forrásain keresztül szerzi be híranyagait. Ennek érdekében közvetlen
kapcsolatot épített és épít ki folyamatosan az adáskörzetébe tartozó önkormányzatokkal, polgármesteri hivatalokkal,
közintézményekkel, oktatási és kulturális intézményekkel, társadalmi szervezetekkel stb., velük a kapcsolatot a SzilasTV fõszerkesztõje, illetve az ügyeletes szerkesztõk tartják.
– A SzilasTV csak a fentebb felsorolt körökbõl elsõ kézbõl szerzett, a hitelesség tekintetében szerkesztõink által ellenõrzött információkat hoz nyilvánosságra.
– A SzilasTV mûsorszámainak tartalmi ellenõrzésére kizárólag a fõszerkesztõ jogosult, külsõ szervezetek és személyek befolyása nem érvényesülhet.
– Az elfogulatlanság garanciája, hogy személyre vagy szervezetre nézve bírálatot tartalmazó közlés vagy véleményütközés esetén – a véleménynyilvánításhoz fûzõdõ alkotmányos jog elvei szerint – csak a másik fél egyidejû véleménynyilvánításának biztosításával lehetséges.
– Amennyiben a mûsorszámban tartalmilag téves közlés kerül közlésre, azt a nézõ figyelmének erre való egyértelmû
felhívása mellett korrigálni kell.
– Helyreigazítást vagy kifogást lehet közzétenni az érintett felek kérelmére. Kötelezõ a közzététel, ha ezt jogerõs bírói ítélet vagy az ORTT határozata írja elõ.
– A SzilasTV hír- és idõszerû politikai mûsorszámainak szerkesztéséért a fõszerkesztõ felel, elvárt végzettsége felsõfokú. A heti felelõs szerkesztõi feladatokat ellátó mûsorvezetõ-szerkesztõk létszáma két fõ, végzettségük közép-, illetve
felsõfokú.
3. Az anyanyelvi kultúra ápolását szolgáló szakmai követelmények
Alapvetõ szakmai követelmény, hogy a mûsorkészítés tartalmi feladataiban részt vevõk ügyeljenek a nyelvtani és stilisztikai szabályokra, a magyar nyelv, a nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvének helyes és választékos használatára kell törekedni. Kerülni kell az anyanyelvet rontó vagy szegényítõ idegen kifejezések indokolatlan használatát.
4. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrája, élete bemutatásának rendje, figyelemmel a törvény 26. §
(2) bekezdésében foglaltakra is
A SzilasTV rendszeresen visszatér a vételkörzetében élõ nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának, életének bemutatására. Ennek érdekében a fõszerkesztõ kapcsolatot épít ki és tart fent a helyi cigány, görög, lengyel, német, ruszin és
szlovák kisebbségi önkormányzatok vezetõivel, beszámol a kisebbségek helyzetérõl, rendezvényeirõl, bemutatja népszokásaikat, népzenéjüket, támogatja a hagyományaik megõrzésére irányuló törekvéseiket. Az Észak-Kelet (ÉK) címû
magazinmûsor legalább havi alkalommal tûz mûsorára kisebbségi mûsorszámot, amely vállalt kötelezettségének a felsorolt kisebbségi önkormányzatok rendezvényeihez igazodva tesz eleget.
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5. A kulturális, tudományos, világnézeti és vallási sokféleség tárgyilagos bemutatásának rendszere
A SzilasTV Körül-Belül címû mûsorában tág teret enged kulturális, tudományos, világnézeti és vallási mûsorszámok
megjelenésének.
A kultúra sokszínûségének és sokféleségének bemutatására kell törekedni. A mûvészeti tevékenység színvonalának
és kiegyensúlyozottságának érdekében a mûsorszolgáltató rendszeresen alkalmat teremthet az alkotómûvészek, a mûvészeti szervezetek és intézmények véleményének megismertetésére. A mûvészeti mûsorokban nem érvényesülhet semmiféle kirekesztés vagy hátrányos megkülönböztetés.
Kulturális mûsorait elsõsorban a vételkörzet mûvelõdési intézményeinek programjaira, a helyi hagyományõrzõ mûvészeti csoportok rendezvényeire alapozza. Ez önmagában is biztosíték a kulturális sokféleség megjelenésére.
Tudományos kérdésekben elengedhetetlen az eltérõ álláspontok, vélemények és tapasztalatok bemutatása. Az új tudományos felfedezések, eredmények és vélemények ismertetésekor törekedni kell arra, hogy ezek ne keltsenek a nézõkben
és a hallgatókban megalapozatlan reményeket vagy indokolatlan félelmeket. Az oktatási mûsorokat elsõsorban az általánosan elfogadott és rendezett tudományos eredményekre kell építeni. Az oktatási mûsorok szerkezetének, mûsorrendjének kialakításakor célszerû figyelembe venni az érvényben lévõ szakmai elõírásokat, jogszabályokat és az iskolai oktatás rendjét.
A Körül-Belül magazin havonta legalább egy tudományos elõadásról is beszámol, amelyek felvételére a vételkörzet
civil szervezeteinek szervezésében sorra kerülõ népszerû tudományos programokon kerül sor. Ugyanakkor a mûsor
rendszeresen beszámol a Szent István Egyetem, mint tudományos kutatómûhely különbözõ projektjeirõl és eredményeirõl.
A SzilasTV Körül-Belül címû mûsorában tág teret enged kulturális, tudományos, világnézeti és vallási mûsorszámok
megjelenésének. Kulturális mûsorait elsõsorban a vételkörzet mûvelõdési intézményeinek programjaira, a helyi hagyományõrzõ mûvészeti csoportok rendezvényeire alapozza. Ez önmagában is biztosíték a kulturális sokféleség megjelenésére.
Világnézeti és vallási kérdésekben a televízió a magyar alkotmány 60. § szellemében jár el. A SzilasTV vételkörzetében minden hazai történelmi egyház jelen van. Ezek életérõl, fontosabb eseményeirõl rendszeresen beszámolunk.
Ugyanakkor a SzilasTV kötelezi magát, mûsoraiban nem enged teret személyek vagy szervezetek világnézeti és vallási
alapon való kirekesztésének vagy megbélyegzésének. A vallási, hitéleti mûsorok – ideértve a szertartások közvetítését is – nem szolgálhatnak pártpolitikai propagandát és nem irányulhatnak más egyházak, vallási vagy világnézeti meggyõzõdések ellen.
6. A megkülönböztetõ jelzéssel ellátandó mûsorszámok közzétételi módja
A SzilasTV az alábbi mûsorszámokat kötelezõ érvényûen megkülönböztetõ jelzéssel látja el: közérdekû közlemények, jótékonysági felhívások, kiskorúak számára nem ajánlott mûsorok, politikai és választási hirdetések, támogatott
mûsorszámok, reklámok, világnézeti és vallási mûsorok, kommentár és hírmagyarázat. A megkülönböztetõ jelzések alkalmazásakor a Törvény szellemében figyelemmel kell lenni arra, hogy a megkülönböztetõ jelzés egyértelmû és figyelemfelkeltõ legyen (hangeffektussal, illetve a szövegben jól érzékelhetõen).
7. A kiskorúakkal kapcsolatos rendelkezések
A kiskorúak védelme érdekében a SzilasTV a törvény 5/A–5/F. paragrafusaiban foglaltak szerint jár el. A gyermekek
és fiatalkorúak személyiségfejlõdését hátrányosan befolyásoló, személyiségüket károsító mûsorszámok és információk
közzététele tilos a kiskorúak számára általában hozzáférhetõ idõszakokban. A mûsorszolgáltató a kiskorúaknak nem
ajánlott mûsorokat megkülönböztetõ jelzéssel látja el, azokat olyan idõpontban mutatja be, amikor várhatóan nem keltik
fel a kiskorúak figyelmét, nem igyekszik a kiskorúakat a család erejét meghaladó fogyasztásra ösztönözni, nem használ
közízlést sértõ kifejezéseket.
A SzilasTV rendszeresen bemutat a kiskorúaknak szóló mûsorszámokat. Ilyenek az iskolai és települési gyermekprogramok, az ifjúsági amatõr mûvészeti körökben rögzített mûsorszámok és a kézmûves mûhelyek tevékenységét bemutató riportok. Ezek készítésekor alapvetõ szerkesztési elv, hogy a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlõdését, érdeklõdését szolgálja, ismereteit gazdagítsa.
A gyermekeknek és a fiatalkorúaknak szóló reklámokra a törvény 14. § rendelkezései irányadók.
Gyermekek szerepeltetésekor különös gonddal kell a mûsorszolgáltatónak eljárnia: ki kell kérni a szülõ vagy a gondviselõ hozzájárulását, és nem élhet vissza a szereplõk tapasztalatlanságával és jóhiszemûségével.
8. A reklámtevékenység, a mûsorszámok támogatása
A SzilasTV e tekintetben kötelezi magát, hogy a médiatörvényben, illetõleg a reklámtörvényben megfogalmazott szabályoknak és elveknek megfelelõen jár el.
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A törvényben külön a közmûsor-szolgáltatóra vonatkozóan megjelenõ szabály, hogy közmûsor-szolgáltatónál a reklám idõtartama egyetlen – bármiként számított – mûsorórában sem haladhatja meg a hat percet. A napi mûsoridõ átlagában számított óránként a reklám idõtartama nem haladhatja meg az öt percet. A reklám idõtartamába a reklámtartalmú
képernyõszöveg – kivéve a mûsoridõn kívüli képernyõszöveget – megjelenítése is beleszámít. A közmûsor-szolgáltatásban reklám csak mûsorszámok – összetett mûsorszámokban az egyes mûsorszámok – között tehetõ közzé. A sport- és
más olyan közvetítésekben, amelyekben természetes szünetek vannak, a reklám a részek között és a szünetekben közzétehetõ.
További törvényi szabályok:
– Lelkiismereti, illetõleg világnézeti meggyõzõdés reklám útján a mûsorszolgáltatásban nem terjeszthetõ. Nemzeti
ünnepek eseményeirõl, vallási és egyházi szertartásokról készített mûsorszámok közlését közvetlenül megelõzõen és azt
közvetlenül követõen reklám nem közölhetõ.
– Burkolt, illetve tudatosan nem észlelhetõ reklám nem közölhetõ.
– A reklám tényállításainak valósnak és tisztességesnek kell lenniük.
– Nem tehetõ közzé vallási vagy politikai meggyõzõdést sértõ reklám.
– A reklám nem ösztönözhet az egészségre, a biztonságra és a környezetre ártalmas magatartásra.
– Választási idõszakban az országgyûlési képviselõk, illetõleg a helyi, területi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról, továbbá a kisebbségi önkormányzatok választásáról szóló törvények szabályai szerint lehet politikai hirdetést mûsorszolgáltatásban közzétenni. Választási idõszakon kívül politikai hirdetés kizárólag már elrendelt
népszavazással összefüggésben közölhetõ.
– Külföldre irányuló mûsorszolgáltatásban politikai hirdetés közzététele tilos.
– A reklám, a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés közzétételének megrendelõje, továbbá az, akinek ezek közzétételéhez érdeke fûzõdik, nem gyakorolhat szerkesztõi befolyást más mûsorszámok tartalmára.
– Nem szabad közzétenni dohányárut, fegyvert, lõszert, robbanóanyagot, kizárólag orvosi rendelvényre igénybe vehetõ gyógyszert, továbbá gyógyászati eljárást népszerûsítõ, ismertetõ reklámot.
– 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 be kiskorút erõszakos helyzetben, és nem buzdíthat erõszakra.
– A reklám nem építhet a kiskorúaknak a szüleik, tanáraik vagy más személyek iránti bizalmára, továbbá a kiskorúak
tapasztalatlanságára és hiszékenységére.
– Televíziós vásárlás nem szólíthatja fel a kiskorúakat áruk beszerzésére (vásárlására, bérletére) vagy szolgáltatások
igénybevételére.
– Reklámot, közérdekû közleményt, jótékonysági felhívást, politikai hirdetést
= e jellegének a közzétételt közvetlenül megelõzõ és azt követõ megnevezéssel, továbbá
= egyéb mûsorszámoktól jól felismerhetõen, optikai és akusztikus módon elkülönítve, alapvetõen blokkokban kell
közzétenni.
A mûsorszámok támogatásával kapcsolatban a mûsorszolgáltatónak figyelembe kell vennie, hogy csak a törvényben
meghatározott 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).
További szabályok:
– A mûsorszám támogatóját a közzétételt közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen meg kell nevezni.
– Támogatott mûsorszám nem ösztönözhet és nem hívhat fel a támogató vagy az általa meghatározott harmadik személy termékének beszerzésére (vásárlására, bérletére) vagy szolgáltatásának igénybevételére, illetõleg az attól való tartózkodásra.
– A támogató a mûsorszolgáltató felelõsségét, illetve szerkesztõi szabadságát érintõ módon a mûsor vagy a támogatott mûsorszám tartalmát és mûsorbeli elhelyezését nem befolyásolhatja.
– Nem lehet közzétenni – a mûsorelõzetes kivételével – olyan mûsorszámot, amelyben a mûsorszám támogatójának
védjegye, megkülönböztetõ jelzése, jelszava megjelenik.
– A hírmûsorszám és az idõszerû eseményekkel foglalkozó mûsorszám nem támogatható.
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– Nem támogathat mûsorszámot párt, politikai mozgalom, az a vállalkozás, amely – fõ tevékenysége szerint – a törvény szerint nem reklámozható terméket állít elõ, nagykereskedelmi forgalomban értékesít, illetõleg ilyen termékekkel
kapcsolatos szolgáltatást nyújt. Ez a tilalom nem vonatkozik a gyógyszertermék, illetve a gyógyászati eljárás tekintetében érintett vállalkozás neve és védjegye közléséhez kötött támogatásra.
– A támogató megnevezésében (feltüntetett nevében) párt neve, jelszava, emblémája nem szerepelhet.
9. A közérdekû közlemények közzététele
Közérdekû közleménynek az a mûsorszám minõsíthetõ, amely az állami vagy helyi, területi önkormányzati feladatot
ellátó szervezet, illetve természetes személy kérésére és általa meghatározott tartalommal kerül közzétételre, s amely a
lakosság figyelmének felkeltését szolgálja.
Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzétételekor annak forrását egyértelmûen meg kell nevezni. A 2. §
16. pontjának a) alpontja szerinti közérdekû közlemény közzétételéért a mûsorszolgáltató ellenszolgáltatást nem kérhet.
A közérdekû közlemény idõtartama a két percet nem haladhatja meg. A korlátozás nem vonatkozik a 137. § szerinti
közérdekû közleményre.
A rendõrségi, egészségügyi és egyéb hatósági közleményeket kizárólag az erre illetékes szervtõl, felelõs munkatársától vagy hírügynökségtõl lehet elfogadni. A közlemények forrását mindig ellenõrizni kell.
10. A közmûsor-szolgáltatónál alkalmazott mûsorkészítõk önállóságának és felelõsségének mértéke és biztosítékai, a
mûsorkészítés és a mûsorszerkesztés elveinek meghatározásában való részvételük biztosítékai, tiszteletben tartva az állampolgárok tájékozódási szabadsághoz való jogának érvényesülését
A SzilasTV mûsorkészítõi a mûsorszolgáltató éves, havi és heti mûsortervei alapján, a fõszerkesztõ irányítása mellett,
a jogszabályoknak megfelelõen, lelkiismeretük és tudásuk szerint, önállóan végzik tevékenységüket. A heti munkarend
és konkrét feladatterv a stábértekezleten születik meg, a mûsorkészítésben részt vevõk új információi, javaslatai és vállalásai alapján, tiszteletben tartva az állampolgárok tájékozódási szabadsághoz való jogának érvényesülését. A stábértekezlet lehetõséget teremt az egyes alkotói szándékok, az alkalmazott mûfajok tisztázására, a munkatársak részvételére a
mûsorkészítés és a mûsorszerkesztés elveinek meghatározásában.
A stábértekezleten született döntés után a munkatársak önállóan végzik munkájukat, amelynek során kötelesek betartani a törvény és az annak elõírásai alapján készült mûsorszolgáltatási szabályzat elõírásait. Felelõsségük kiterjed ezen
szabályok maradéktalan betartására, a mûsorszám szakmailag hibátlan elõállítására.
Felelõsségi körök:
– A mûsorszolgáltató szakmai tevékenységéért az egyetemes felelõsséget a mindenkori fõszerkesztõ viseli.
– A heti mûsor elkészültéért az ügyeletes szerkesztõ a felelõs.
– A további munkatársak (és fentebb nevezettek) részletes jogait és kötelességeit a személyre szóló munkaköri leírás
tartalmazza, amely az esetleges jogsértések és szakmai hibák szankcióit is rögzíti.
– A mûsorkészítéssel összefüggésben csak a mûsorszolgáltató fõszerkesztõje és ügyeletes szerkesztõje utasíthatja a
mûsorkészítõt, valamint minden olyan esetben, amikor kísérlet történik a mûsorkészítõi függetlenség megsértésére, a
mûsorkészítõ köteles felettesét tájékoztatni.
– A közmûsor-szolgáltatásban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak nem lehetnek politikai párt tisztségviselõi, és – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg
mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben. A hír- és politikai tájékoztató mûsorszámok mûsorvezetõjeként, hírolvasójaként, tudósítójaként rendszeresen közremûködõ munkatársak – politikai hírhez – véleményt, értékelõ
magyarázatot nem fûzhetnek csak megfelelõ megkülönböztetõ jelzés mellett.
11. A munkatársakra vonatkozó összeférhetetlenségi és magatartási szabályok, különös tekintettel a politikai és hírmûsorokban foglalkoztatottakra
A politikai és hírmûsorokban foglalkoztatottak pártban, illetõleg egyéb politikai mozgalomban tisztséget nem viselhetnek, a mûsorkészítés során a munkatársak kötelesek megfelelni a sokoldalú tájékoztatás követelményének, így különösen a mûsorkészítés során nem propagálhatnak valamilyen politikai, illetõleg világnézetet.
A közmûsor-szolgáltatásban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben.
A hír- és politikai tájékoztató mûsorszámok mûsorvezetõjeként, hírolvasójaként, tudósítójaként rendszeresen közremûködõ munkatársak – politikai hírhez – véleményt, értékelõ magyarázatot nem fûzhetnek, csak megfelelõ megkülönböztetõ jelzés mellett.
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12. A mûsorkészítési tevékenység szakmai szabályai
A SzilasTV köteles a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alapvetõ érdekeit tiszteletben tartani, nem sértheti más nemzetek méltóságát. Ezen követelmények betartatásáért a felelõsséget a fõszerkesztõ
viseli. Megsértõivel szemben a mûsorszolgáltató – alkalmazott esetében – prémiummegvonás alkalmazásával jár el, ismételt esetben akár a munkaviszony is megszüntethetõ.
Budapest, 2008. január 17.
Zsalakóné Lajtai Erzsébet s. k.,
az EnterArt Bt. képviselõje

***
II.
Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az érdekelteket, hogy a 386/2008. (II. 20.) számú határozatával
közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította a Kistelek Város Mûvelõdéséért és Sportéletéért Közhasznú Közalapítvány
(6760 Kistelek, Árpád u. 1–3.) mûsorszolgáltatót, akinek mûsorszolgáltatási szabályzatát alább közöljük.
A Kistelek Város Mûvelõdéséért és Sportéletéért Közhasznú Közalapítvány
mûsorszolgáltatási szabályzata
a Kisteleki Városi Televízió mûsorszolgáltatására
1. Alapelvek
1.1. A Kistelek Város Mûvelõdéséért és Sportéletéért Közhasznú Közalapítvány (székhelye: 6760 Kistelek, Árpád
utca 1–3., közhasznú alapítvány, bírósági bejegyzés száma: Csongrád Megyei Bíróság 714.), Kisteleki Városi Televízió
(a továbbiakban: Kisteleki VTV vagy mûsorszolgáltató) az Országos Rádió és Televízió Testülethez történt bejelentkezés alapján végez mûsorszolgáltatást.
1.2. 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 Kisteleki VTV a közmûsor-szolgáltatás törvényes és szakmai feltételeinek érvényre juttatásáról a jelen szabályzatban rendelkezik.
1.3. Jelen szabályzat kötelezõ tartalommal bír a Kisteleki TV minden munkavégzésére (tartalomszolgáltató tevékenységre), és bármely, a Kisteleki VTV-vel jogviszonyban álló alkalmazottjára (foglalkoztatottjára) nézve. A szabályzat a
foglalkoztatási jogviszony, így különösen: a jelen mûsorszolgáltatónál munkaviszony, a Polgári törvénykönyv alapján
kialakított megbízási, vállalkozási jogviszony – létesítése céljából megkötött bármely szerzõdés része.

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

3. A pártoktól és a politikai mozgalmaktól való függetlenség elvei és biztosítékai
3.1. A Kisteleki VTV ezen szabályzat szerint közmûsor-szolgáltatói tevékenységét a politikai pártoktól és mozgalmaktól függetlenül folytatja, a Magyar Köztársaság alkotmányában foglalt, a véleménynyilvánítás és a sajtószabadságra
vonatkozó garanciák alapján.
3.2. A pártok és a politikai mozgalmak tevékenységérõl és elveirõl a mûsorszolgáltató folyamatosan tájékoztatást ad
úgy, hogy a tájékoztatás objektív, tárgyszerû, kiegyensúlyozott és pártatlan legyen. Annak keretében az eltérõ álláspontokat meg kell világítani, és lehetõséget kell adni arra, hogy a nézõ a véleményeket összehasonlítsa. A mûsorszolgáltató
nem köteles 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 közzé nem tesz. 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 a 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.

2008/22. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

3087

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 politikai mûsorban megjelenõ információk forrását a mûsorszolgáltató ellenõrzi, és ahol szükséges,
megjelöli. Ha több információ ellentétes tartalommal áll rendelkezésre, azok közül legalább két egymástól független hírforrásból származó információt kell közzétenni, az ellentmondásra történõ kifejezett és egyértelmû figyelemfelhívás
mellett.
4.7. A különbözõ vélemények megszólaltatásakor a mûsorszolgáltató a véleménynyilvánításhoz fûzõdõ alkotmányos
jog elvei szerint lehetõséget ad arra, hogy a megszólaló álláspontját ismertesse. Ez azonban nem járhat a személyiséghez
fûzõdõ jogok sérelmével, megfogalmazásában pedig nem lehet durva, illetve alkalmas arra, hogy más becsületét vagy jó
hírnevét sértse. Ha ez – különösen élõ mûsorban – mégis elõfordulna, a mûsorszerkesztõnek haladéktalanul közölnie
kell, hogy ez a megszólaló, nem pedig a mûsorszolgáltató álláspontja.
4.8. Hír- és politikai mûsorokban a mûsorvezetõ saját pártpolitikai hovatartozását nem fejezheti ki, saját véleményét
az elhangzott álláspontok mellett vagy ellen nem ismertetheti.
4.9. Bármely állásfoglalás vagy vélemény a szerkesztés során nem változhat meg úgy, hogy ellentmondásban álljon a
megkérdezett álláspontjával.
4.10. Ha a hír- vagy politikai mûsorban tartalmi vagy tárgyi tévedés hangzott el, azt a lehetõ leghamarabb ki kell javítani a nézõ figyelmének erre történõ kifejezett és egyértelmû felhívása mellett.
4.11. Politikai mûsorban a mûsorvezetõnek törekedni kell arra, hogy a résztvevõk egymás emberi méltóságának tiszteletben tartásával fejtsék ki véleményüket.
4.12. Helyreigazítást, illetve kifogást lehet közzétenni az érintett kérelmére, illetve kötelezõ a közzététel akkor, ha ezt
jogerõs bírói ítélet vagy a Panaszbizottság határozata elõírja.
5. Az anyanyelvi kultúra ápolásának követelményei
5.1. A szabályzat elõírásainak alkalmazása során a mûsorszolgáltató köteles a magyar nyelv helyes és pontos használatára, kerülve az anyanyelvet rontó fordulatok, a magyarul is kifejezhetõ idegen szavak indokolatlan és gyakori használatát. Idegen nevek és szavak használatakor a mûsorszolgáltató az adott nyelv fonetikai és kiejtési szabályait veszik figyelembe, kivéve, ha a használt név vagy kifejezés magyaros kiejtéssel került a köztudatba.
5.2. A mûsorvezetõknek figyelmet kell arra fordítaniuk, hogy a megszólalókat – személyük sérelme nélkül – a magyar
nyelv helyes használatára késztessék.
5.3. A mûsorszolgáltató köteles kerülni a durva, a trágár, illetve a szeméremsértõ kifejezések alkalmazását. Ezek használatára csak akkor kerülhet sor, ha a mûsor témája vagy mondanivalója indokolja, és a helyette alkalmazott hangjelzés
e témával vagy mondanivalóval nem harmonikus hatást eredményezne.
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 kisebbségekhez 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 arra fordítani, hogy hagyományaik, kultúrájuk és
mûvészetük bemutatása megfelelõ súllyal kifejezéshez 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 mûsorában törekszik arra, hogy bemutassa a nemzeti és egyetemes mûvészet értékeit, valamennyi nézõi réteg érdeklõdésének figyelembevételével.
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7.2. A mûsorszolgáltató mûsoraiban népszerûsíti a mûvészeti alkotásokat és elõsegíti azok befogadását. A mûsorszolgáltató a kulturális értékek terjesztését úgy végzi, hogy megkülönböztetést vagy kizárólagosságot nem alkalmazva, a nézõt a kulturális érték fontosságának elismeréséhez segítse hozzá.
7.3. A mûsorszolgáltató lehetõségeihez mérten beszámol a tudomány eredményeirõl. Tudományos kérdésekben biztosítani kell az eltérõ vélemények megjelenítését. Új tudományos eredmények ismertetése a nézõben nem kelthet megalapozatlan várakozást.
7.4. Általánosan még el nem fogadott tudományos eredmények közlésekor az ellentétes vélemények ismertetése nem
kerülhetõ el. Az eredmény bizonytalanságára a nézõ figyelmét kifejezetten és egyértelmûen fel kell hívni.
7.5. A tudományos eredmények ismertetésekor a közérthetõségre törekedni kell. Szükség esetén bármely tudományos
kérdésben igénybe kell venni szakértõ személyek vagy szervezetek segítségét.
7.6. A tudományos mûsor nem szolgáltatható a nézõ egészségi állapotának közvetlen befolyásolása céljából, illetve
e célra módszerek és eszközök nem ajánlható.
7.7. A mûsorszolgáltató felelõs azért, hogy világnézeti, illetve vallási meggyõzõdését sértõ nézetek a mûsorban ne
hangozhassanak el.
7.8. A mûsorszolgáltató köteles a világnézeti és vallási kérdésekben elfogultságtól mentesen ábrázolni a világnézetekre
és vallásokra vonatkozó nézeteket. A mûsorszolgáltató mûsorában világnézeti vagy vallási propaganda nem folytatható.
7.9. A mûsorszolgáltató kiegyensúlyozott lehetõséget biztosít a Magyar Köztársaságban bejegyzett egyházak hitéleti
tevékenységének bemutatására. E tevékenység során az érintett egyház részére a mûsorszolgáltató konzultációs lehetõséget, illetve részvételt tesz lehetõvé.
7.10. A világnézeti, illetve vallási mûsorpolitikai nézetek népszerûsítésére nem szolgálhat, és nem irányulhat más világnézet vagy vallás ellen.
7.11. A szertartások tartalmáért a mûsorszolgáltató nem tartozik felelõsséggel. A szertartások és más egyházi események közvetítése mûsorkörnyezetének kialakításakor figyelembe kell venni a vallásos ember érzelmeit és a hitélet méltóságát.
7.12. Vallási vagy világnézeti tartalmú mûvészeti alkotás közzététele esetén – különösen, ha vitatott tartalmú alkotásról van szó – a vallásos vagy világnézeti tartalomra a nézõ figyelmét fel kell hívni.

8. A megkülönböztetõ jelzéssel ellátott mûsorszámok közzététele
8.1. A szabályzat alábbi meghatározásai szerint a Kisteleki VTV mûsorszolgáltató a következõ mûsorszámokat látja
el hangban megkülönböztetõ jelzésekkel és szöveges felvezetéssel:
– reklámok,
– közérdekû közlemények és jótékonysági felhívás,
– politikai és választási hirdetések,
– kiskorúak számára nem ajánlott mûsorok,
– támogatott mûsorszámok,
– vallási vagy világnézeti mûsorok,
– kommentár és hírmagyarázat.
8.2. A reklámot a mûsortól elkülönítetten, azonosítható szignállal kell közzétenni akkor is, ha az beszélgetés formájában hangzik el. A szignál minden esetben külön konferálással pótolható.
8.3. Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzététele esetén mindig meg kell nevezni a közzétevõ szervezet, illetve a közlemény forrását. A jótékonysági felhívás reklámozásra nem használható.
8.4. A politikai és választási hirdetéseket a mûsortól elkülönítetten kell közzétenni, megjelölve a közzététel okát (országgyûlési vagy önkormányzati képviselõk választása, népszavazás).
8.5. A közönség figyelmét külön fel kell hívni minden olyan mûsorszámra, amely a kiskorú fejlõdését hátrányosan befolyásolhatja. A törvényben e körbe utalt mûsorokon kívül a mûsorszolgáltató az ilyen mûsorszámok körét maga határozhatja
meg. Az ajánlott korhatár 12, 16 és 18 év. A korlátozásra a mûsorelõzetesekben, -ajánlókban és újságokban is utalni kell.
8.6. A támogatott mûsorszám támogatóját a közzétételt közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen egyértelmûen kell
megnevezni, a megnevezés nem járhat együtt a támogató reklámjával.
8.7. A vallási vagy világnézeti mûsorszámokat közvetlenül megelõzõen és azt követõen egyértelmûen tájékoztatni kell a
nézõt a mûsor jellegérõl. Szertartás vagy egyházi esemény közvetítésekor meg kell nevezni a tartalomért felelõs egyházat.
8.8. Politikai tájékoztató- és hírmûsorokban a hírekhez kommentárt, jegyzetet és magyarázatot e minõség megjelölésével, a szerzõ megnevezésével és a hírektõl megkülönböztetetten kell közzétenni.
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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 elõsegíteni 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
hozzájárulásával szólaltatható meg.
9.4. Kiskorúak számára készült mûsorokban durva, szeméremsértõ kifejezés, illetve káromkodás nem használható,
még hangjelzéssel történt helyettesítéssel sem.
9.5. Gyermekkorú személy szexuális helyzetben, vagy arra utaló körülmények között nem szerepeltethetõ. A reklámok közzététele során a mûsorszolgáltató az alábbi szabályok megtartására köteles:
– A reklámok (közvetlenül) erõszakosan nem beszélhetik rá a kiskorúakat tapasztalatlanságuk és hiszékenységük kihasználásával egy adott termék megvételére vagy szolgáltatás igénybevételére.
– A reklámok (közvetlenül) erõszakosan nem biztathatják a kiskorúakat, hogy szüleiket vagy másokat rábeszéljenek
arra, hogy egy adott terméket megvásároljanak, vagy szolgáltatást igénybe vegyenek, illetve nem tartalmazhatnak számukra közvetlen vásárlási ajánlatot.
– A reklámok nem használhatják ki azt a különleges tiszteletet, amit a kiskorúak szüleikkel, tanáraikkal vagy egyéb
személyekkel kapcsolatban éreznek.
– A reklámok hanghatásokkal vagy más módon és indokolatlanul nem mutathatnak kiskorúakat veszélyes helyzetekben.
– A reklámok nem válthatják ki a kiskorúakban, fiatalokban azt az érzést, hogy a reklámozott áru nélkül társaiknál alacsonyabb rendûek. Az ár feltüntetése – például a „csak” szó használata – nem kelthet a kiskorúakban elképzelést a termék tényleges értékét illetõen. A reklám nem utalhat arra, hogy a termék megvásárlása, szolgáltatás igénybevétele minden család költségvetésébe belefér.

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

11. A közérdekû közlemények közzététele
11.1. A közérdekû közlemények forrását és hitelességét a mûsorszolgáltató ellenõrizni köteles.
11.2. Állami vagy helyi önkormányzati feladatot ellátó szervezet által közölni kívánt közérdekû közleményt a mûsorszolgáltató ingyenesen teszi közzé. Méltánylást érdemlõ ok esetén a természetes személy által közzétenni kívánt közérdekû közlemény is ingyenes.
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 átvételtõl számított elsõ mûsorszámot megelõzõen közzé kell tenni,
ha a közzététel elmaradása az élet- és vagyonbiztonságot, társadalmi csoportok vagy személyek méltányolható gazdasági érdekeit veszélyeztetné vagy károkozással járna.

12. A mûsorkészítõk önállósága, függetlensége és felelõssége
12.1. A mûsorszolgáltatónál munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló mûsorkészítõk tevékenységüket az arra vonatkozó jogszabályok és e szabályzat keretein belül függetlenül végzik. A mûsorkészítõ a mûsorszolgáltató erre illetékes
vezetõin kívül nem utasítható. A mûsorkészítõnek joga van arra, hogy a jogszabályt sértõ vagy e szabályzattal ellentétes
utasítás végrehajtását megtagadja. Az utasítás megtagadásának okáról és körülményeirõl a mûsorszolgáltató illetékes
vezetõje és a mûsorkészítõ által aláírt jegyzõkönyvet kell haladéktalanul felvenni.
12.2. A felelõs szerkesztõ és a fõszerkesztõ mûsorértékelése nem minõsül a mûsorkészítõi függetlenség megsértésének. Abban az esetben, ha a mûsorértékelés a mûsorkészítõ számára sérelmes, joga van azt írásban rögzíteni.
12.3. A mûsorkészítõ nem kötelezhetõ meggyõzõdésével vagy lelkiismeretével ellentétes tartalmú mûsorszám készítésére, vagy az abban való közremûködésre. Ebben az esetben a mûsorkészítõnek joga van nevét a mûsorszámról levétetni, ez azonban nem akadályozza meg a mûsor közzétételét. A mûsorkészítõt megilleti a jogszabályok szerint a szellemi
alkotáshoz fûzõdõ jog védelme. Ennek szabályait a mûsorkészítõ foglalkoztatására irányuló szerzõdésben rögzíteni kell.
12.4. A mûsorkészítõt alkotmányos jogainak gyakorlásában a mûsorszolgáltató nem akadályozhatja meg. A mûsorkészítõt tevékenysége során megilleti a sajtóról szóló 1986. évi II. törvényben foglalt védelem.
12.5. A mûsorkészítõ tevékenysége során nem sértheti az állampolgárok tájékozódásához fûzõdõ jogát, nem veszélyeztetheti a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági érdekeit, és az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát.
12.6. A mûsorkészítõ fontos információkat nem hallgathat el vitás esetben, különösen akkor, ha az információ személyiségi jogokat sértene vagy erkölcsi vagy anyagi kárt okozna, a mûsorkészítõ köteles konzultálni az illetékes vezetõvel.
12.7. A mûsorkészítõ nem felelõs azokért a változtatásokért, amelyeket tudta nélkül vagy tiltakozása ellenére hajtottak végre mûsorán.
12.8. A mûsorkészítõ saját véleményét, meggyõzõdését vagy elõítéleteit a mûsorban nem fejtheti ki, és nem kelthet
olyan benyomást, hogy az elhangzott álláspont a mûsorszolgáltató véleménye.
12.9. A mûsorkészítõnek a mûsorban való személyes közremûködése során kerülnie kell az indulatos megnyilvánulásokat, illetve azt, hogy más indulatos megnyilvánulásokat elfogadjon. A mûsorkészítõnek tiszteletben kell tartania a mûsorban részt vevõk álláspontját, illetve személyes megjelenést. A mûsorvezetõ nem tehet megjegyzést a mûsorban részt
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vevõk társadalmi helyzetére, testi adottságaira, nevére, családi állapotára, és nem használhat olyan kifejezéseket, vagy
teremthet olyan helyzetet, amelyben a résztvevõk nevetségessé válnának, vagy egyébként megalázó helyzetbe kerülnének.
12.10. A mûsorkészítõ közvetlenül részt vehet a mûsorkészítés elveinek kialakításában, 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 mozgalomvezetõ 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 felügyelõ bizottságának a tagja, ezen szervezetekre vonatkozó mûsort nem készíthet.
13.7. Amennyiben a mûsorkészítõ országgyûlési vagy önkormányzati képviselõ-jelöltséget vállal, ennek bejelentésétõl a választás napjáig (két forduló esetén a számára döntést hozó napig) a mûsorkészítésben nem vehet részt. Ha a mûsorkészítõt országgyûlési vagy önkormányzati képviselõvé megválasztják, mandátuma érvényessége idején politikai,
közéleti vonatkozású mûsor készítésében nem vehet részt.
13.8. A mûsorkészítõ más mûsorszolgáltatónál tevékenységet csak a mûsorszolgáltató vezetõjének írásos engedélyével végezhet.
13.9. A mûsorszolgáltató vezetõi, illetve azok közeli hozzátartozói nem lehetnek vezetõ tisztségviselõi, tulajdonosai
és felügyelõbizottsági tagjai azon gazdálkodó szervezetnek, amelyekkel a mûsorszolgáltató gazdasági célra irányuló
szerzõdést köt.
13.10. A pénzügyi élet eseményeivel foglalkozó mûsorokban a mûsorkészítõ bennfentes információkat nem közölhet.
A mûsorkészítõ csak a mûsorszolgáltató vezetõjének elõzetes engedélyével nyilatkozhat olyan pénzügyi mûveletrõl, illetve értékpapírról, amelyben részt vett, illetve amely a birtokában van.
13.11. A munkatársak ajándékot a szokásos ajándéktárgyakon kívül nem fogadhatnak el, és támogatott mûsorszám
bevételébõl, továbbá mûsorszámhoz kapcsolódó reklámbevételbõl közvetlenül nem részesülhetnek. Támogatott mûsorszám mûsorkészítõje nem lehet a támogató gazdálkodó szervezet tulajdonosa, felelõs tisztségviselõje, felügyelõ bizottságának tagja, és nem állhat a támogatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban. Ezeket a rendelkezéseket alkalmazni kell a felsorolt személyek közeli hozzátartozóira is.
13.12. A munkatársak magatartásukkal, viselkedésükkel és külsõ megjelenésükkel nem sérthetik a mûsorszolgáltató
jó hírnevét.
13.13. A munkatárs nem hozhat nyilvánosságra olyan adatot, amely a mûsorszolgáltató üzleti titokkörébe tartozik. Az
üzleti titok körét a munkatárs munkavégzésre irányuló szerzõdésében rögzíteni kell.
13.14. A mûsorkészítõnek mindig figyelembe kell azt vennie, hogy a mûsorban megjelenõ személyek számára a nyilvánosság nem természetes közeg, ezért törekednie kell arra, hogy a szereplõ személy tapasztalatlanságával a mûsorkészítõ nem élhet vissza, különösen kiskorúak és társadalmi szerepkörükben kiszolgáltatott személyek esetében.
13.15. A mûsorkészítõ magatartásában nem tehet különbséget a résztvevõk társadalmi helyzete között. Ezen belül törekednie kell arra, hogy egyforma megszólításokat alkalmazzon a szereplõk irányában, azok társadalmi helyzetétõl függetlenül. A megszólításokban a köznyelvben szereplõ udvarias formákat kell használni, ideértve a szereplõ hivatali rangjával vagy foglalkozásával történõ megszólítást. („X úr”, „X-né asszony”, „kisasszony”, „államtitkár úr”, „polgármester
úr”, „tanár úr” stb.) A tegezõdést lehetõség szerint kerülni kell. A mûsorkészítõ nem használhat bizalmas megszólításokat, illetve olyan megszólításokat, amelyeket a szereplõ személy alárendelt társadalmi helyzetére utalnak. Kiskorú személyt csak 14 éves kora alatt lehet tegezni és keresztnevén szólítani.
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13.16. Az ifjúság számára készült mûsorokban, ha a mûsorkészítõk és szereplõk egy korosztályba tartoznak, a tegezõdés és az ifjúságra jellemzõ bizalmas hangnem használata megengedett.
13.17. A mûsorkészítõ külsõ megjelenésében kerülje a szélsõségeket, és ne utaljon saját anyagi helyzetére. A mûsorkészítõ öltözködésében alkalmazkodjék ahhoz a társadalmi közeghez, amelynek bemutatására a mûsor irányul. A mûsorkészítõ külsõ megjelenésében is kerülje fensõbbségének kifejezõdését.
13.18. A mûsorkészítõ ne hangsúlyozza a mûsor tárgyát meghatározó társadalmi közegben való bennfentességét, és
kerülje az ezekre vonatkozó, a nézõ által nem érthetõ kifejezések és fordulatok használatát.

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

15. A vételkörzet ellátásának irányelvei
15.1. A mûsorszolgáltató a reá vonatkozó távközlési hatósági engedélyek alapján – a lehetõségeihez mért legmagasabb mûszaki színvonalon – szolgáltat mûsort a vételkörzetben élõ lakosság számára.
15.2. Mûszaki hiba esetén azonnal tájékoztatni kell a nézõket a hibáról, annak okairól és várható idõtartamáról. A nézõtõl minden esetben elnézést kell kérni. A mûsorszolgáltató mûsorait a jogszabályokban és a szabványokban elõírt
audio-technikai 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 válaszolnia kell és törekednie kell
arra, hogy hivatalos eljárásra az ügyben ne kerüljön sor.
15.7. A Kisteleki VTV részletes mûsorstruktúrája ezen szabályzat mellékleteként annak elválaszthatatlan részét képezi.
A Kisteleki VTV jelen közmûsor-szolgáltatási szabályzata 2008. február 1. napjától hatályos.
***
III.
A 3WM TV közmûsor-szolgáltató
mûsorszolgáltatási szabályzata
Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az érdekelteket, hogy a 601/2008. (III. 26.) számú határozatával
közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította a 3WM Zrt. (1067 Budapest, Teréz krt. 41., fszt.) mûholdas mûsorszolgáltatót,
akinek mûsorszolgáltatási szabályzatát alább közöljük.
1. A közmûsor-szolgáltatóra vonatkozó általános szabályok
A 3WM TV köteles a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alapvetõ érdekeit tiszteletben tartani, nem sértheti más nemzetek méltóságát.
A 3WM TV: „rendszeresen, átfogóan, elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájékoztat a közérdeklõdésre számot tartó
hazai és külföldi eseményekrõl, a vételkörzetében élõk életét jelentõsen befolyásoló eseményekrõl, összefüggésekrõl,
vitatott kérdésekrõl, az eseményekrõl alkotott jellemzõ véleményekrõl, az eltérõ véleményeket is beleértve.”
A 3WM TV közmûsor-szolgáltató különös figyelmet fordít:
a) az egyetemes és a nemzeti kulturális örökség értékeinek ápolására, a kulturális sokszínûség érvényesülésére,
b) a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlõdését, érdeklõdését szolgáló, ismereteit gazdagító mûsorszámok bemutatására,
c) a vallási és egyházi, továbbá a nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúrák értékeinek megjelenítésére,
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d) az életkoruk testi, lelki és szellemi állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetû
csoportok számára fontos információk elérhetõvé tételére,
e) az ország különbözõ területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítõ mûsorszámok bemutatására.
A 3WM TV az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási mintaként bemutató, illetõleg a szexualitást öncélúan ábrázoló mûsorszámot nem tesz közzé.

2. A mûsorok tartalmi szabályozása
2.1. A pártoktól, politikai mozgalmaktól való függetlenség biztosítékai
Mind a mûsorszolgáltatók, mind az egyes mûsorszámok, mind a mûsorkészítõk függetlenségének biztosítékait, a 3WM
TV az alábbiakban fejti ki: A 3WM TV tulajdonosai függetlenek a pártoktól, illetve politikai mozgalmat nem támogatnak.
A 3WM nem fogad el pártoktól, politikai mozgalmaktól támogatást, valamint mûsoraiban a pártok tisztségviselõi, szakértõi, szaktanácsadói és képviselõk a mûsorszolgáltatás keretében kommentárt, hírmagyarázatot, jegyzetet nem hozhatnak
nyilvánosságra. A 3WM TV, ezen szabályzat szerint közmûsor-szolgáltató tevékenységét a politikai pártoktól és mozgalmaktól függetlenül folytatja, a Magyar Köztársaság alkotmányában foglalt, a véleménynyilvánítás és a sajtószabadságra
vonatkozó garanciák alapján. A pártok és a politikai mozgalmak tevékenységérõl és elveirõl a mûsorszolgáltató folyamatosan tájékoztatást ad úgy, hogy a tájékoztatás objektív, tárgyszerû, kiegyensúlyozott és pártatlan legyen. Annak keretében az
eltérõ álláspontokat meg kell világítani, és lehetõséget kell adni arra, hogy a nézõ a véleményeket összehasonlítsa. A mûsorszolgáltató nem köteles arra, hogy a politikai pártoknak és mozgalmaknak a mûsorokban számszerûen is (másodpercben) egyenlõ megjelenési lehetõséget biztosítson. A politikai pártok és mozgalmak sem közvetve, sem közvetlenül nem befolyásolhatják sem maguk, sem más hasonló szervezetek megjelenítésének körülményeit. A mûsorszolgáltató politikai hirdetést az országgyûlési, illetve az önkormányzati választások, továbbá az elrendelt népszavazás idején kívül közzé nem
tesz. A politikai hirdetések közzétételének szabályaira nézve a mûsorszolgáltatót csak a jogszabályok elõírásai kötelezik.
A mûsorszolgáltató nem készít olyan mûsorszámot, amely egyetlen politikai párt vagy mozgalom nézeteit népszerûsíti, továbbá nem toborozhat politikai párt vagy mozgalom rendezvényein való részvételre.
2.2. A hírek, idõszerû politikai mûsorok sokoldalúságának, tárgyilagosságának és kiegyensúlyozottságának, a vitatott
kérdések ismertetésének, a vélemények, nézetek sokféleségének bemutatására vonatkozó elvek
A 3WM TV rendszeresen, átfogóan, elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájékoztatást nyújt a közérdeklõdésre számot tartó hazai és külföldi eseményekrõl, a vételkörzetében élõk életét jelentõsen befolyásoló eseményekrõl, összefüggésekrõl, vitatott kérdésekrõl, az eseményekrõl alkotott jellemzõ véleményekrõl, az eltérõ véleményeket is beleértve.
A hírszerkesztés alapelveibe tartozik, hogy a 3WM TV-nél a hírszerkesztõk magas színvonalú szakképzettséggel rendelkeznek, politikai mûsoraiban és híreiben nagy hangsúlyt fektet a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének megtartására. A hírszerkesztés alapelveit képezik továbbá, hogy csak hiteles hírforrásból dolgoznak a 3WM TV hírszerkesztõi.
A mûsoraiban közzétett hírekhez fûzött véleményt, értékelõ magyarázatot e minõségének és szerzõjének megnevezésével, a hírektõl megkülönböztetve teszi közzé.
A 3WM TV-nél politikai tájékoztató és hírszolgáltató mûsorszámaiban mûsorvezetõként, hírolvasóként, tudósítóként
rendszeresen közremûködõ munkatársak a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – mûsorszolgáltatónál politikai hírhez véleményt, értékelõ magyarázatot – kivéve a hírmagyarázatot – nem fûzhetnek.
A hírszerkesztés során a durva naturális jeleneteket kerülik. A mûsorszolgáltató köteles arra, hogy a nézõ véleményének kialakításához szükséges minden lényeges információt és véleményt megjelenítsen.
A mûsorszolgáltató törekszik arra, hogy a hírekben, illetve a politikai mûsorokban a helyi közéletet meghatározó társadalmi csoportok véleménye helyet kapjon. A különbözõ vélemények megszólaltatásakor a mûsorszolgáltató a véleménynyilvánításhoz fûzõdõ alkotmányos jog elvei szerint lehetõséget ad arra, hogy a megszólaló álláspontját ismertesse.
Ez azonban nem járhat a személyiséghez fûzõdõ jogok sérelmével, megfogalmazásában pedig nem lehet durva, illetve
alkalmas arra, hogy más becsületét vagy jó hírnevét sértse. Ha ez – különösen élõ mûsorban – mégis elõfordulna, a mûsorszerkesztõnek haladéktalanul közölnie kell, hogy ez a megszólaló, nem pedig a mûsorszolgáltató álláspontja.
Hír- és politikai mûsorokban a mûsorvezetõ saját pártpolitikai hovatartozását nem fejezheti ki, saját véleményét az elhangzott álláspontok mellett vagy ellen nem ismertetheti. Bármely állásfoglalás vagy vélemény a szerkesztés során nem
változhat meg úgy, hogy ellentmondásban álljon a megkérdezett álláspontjával.
Ha a hír- vagy politikai mûsorban tartalmi vagy tárgyi tévedés hangzott el, azt a lehetõ leghamarabb ki kell javítani, a
nézõ figyelmének erre történõ kifejezett és egyértelmû felhívása mellett. Politikai mûsorban a mûsorvezetõnek törekedni
kell arra, hogy a résztvevõk egymás emberi méltóságának tiszteletben tartásával fejtsék ki véleményüket.
Helyreigazítást, illetve kifogást lehet közzétenni az érintett kérelmére, illetve kötelezõ a közzététel akkor, ha ezt jogerõs bírói ítélet vagy Panaszbizottság határozata elõírja.
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2.3. Az anyanyelvi kultúra ápolását szolgáló szakmai követelmények
A 3WM TV munkatársaitól elvárás a magyar nyelv, a nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvének helyes és választékos használata. Mûsoraiban kerüli az anyanyelvet rontó vagy szegényítõ idegen kifejezések indokolatlan használatát.
Mûsoraiban tilos a káromkodás, szeméremsértõ és a trágár beszéd. Ezek használatára csak akkor kerülhet sor, ha a mûsor témája vagy mondanivalója indokolja, és a helyette alkalmazott hangjelzés e témával vagy mondanivalóval nem harmonikus hatást eredményezne.
A mûsorvezetõknek figyelmet kell arra fordítaniuk, hogy a megszólalókat – személyük sérelme nélkül – a magyar
nyelv helyes használatára késztessék.
2.4. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrája, élete bemutatásának rendje, figyelemmel a törvény
26. § (2) bekezdésében foglaltakra
A 3WM TV biztosítja a mûsorszámok és a nézetek sokszínûségét, a kisebbségi álláspontoknak a megjelenítését; a mûsorszámok változatosságával gondoskodik a nézõk széles köre, illetve minél több csoportja érdeklõdésének színvonalas
kielégítésérõl. Mind magyar, mind a kisebbségek nyelvén készít mûsorokat, és biztosítékul a nemzeti és etnikai kisebbségeknek szánt mûsorok készítésekor bevonják az érintett kisebbségi szervezeteket, vagy más érdek-képviseleti szerv
munkatársait.
A 3WM 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
3WM mûsorszolgáltató nem adhat helyt a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó, a közgondolkodásban kialakult
negatív sztereotípiáknak.
A nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó személyeket a társadalmi élet különbözõ megnyilvánulásaiban kell bemutatni, és tartózkodni kell attól, hogy a megjelenítés egyoldalú legyen. A nemzeti és etnikai kisebbségek bemutatásakor figyelmet kell arra fordítani, hogy hagyományaik, kultúrájuk és mûvészetük bemutatása megfelelõ súllyal kifejezéshez jusson. 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.
2.5. A kulturális, tudományos, világnézeti és vallási sokféleség tárgyilagos bemutatásának rendszere
A 3WM mûsorszolgáltató törekszik a kultúra sokszínûségének és sokféleségének bemutatására. A mûvészeti tevékenység színvonalának és kiegyensúlyozottságának érdekében a mûsorszolgáltató rendszeresen alkalmat teremt az alkotómûvészek, a mûvészeti szervezetek és intézmények véleményének megismertetésére. A mûvészeti mûsorokban nem
érvényesülhet semmiféle kirekesztés vagy hátrányos megkülönböztetés. Tudományos kérdésekben az eltérõ álláspontokat, véleményeket és tapasztalatokat bemutatja. Az új tudományos felfedezések, eredmények és vélemények ismertetésekor figyel arra, hogy ezek ne keltsenek a nézõkben és a hallgatókban megalapozatlan reményeket vagy indokolatlan
félelmeket. Az oktatási mûsorokban az általánosan elfogadott és rendezett tudományos eredményekre épít. Az oktatási
mûsorok szerkezetének, mûsorrendjének kialakításakor figyelembe veszi az érvényben lévõ szakmai elõírásokat, jogszabályokat és az iskolai oktatás rendjét.
A 3WM TV mûsoraiban világnézeti, vallási meggyõzõdést sértõ vélemény nem jelenik meg. A 3WM 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.
A 3WM 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.
2.6. A megkülönböztetõ jelzéssel ellátandó mûsorszámok közzétételi módja
A 3WM TV vállalja, hogy megkülönböztetõ hangjelzéssel látja el a reklámot, a közérdekû közleményt, a jótékonysági
felhívást, a politikai és választási hirdetést, a kiskorúak számára nem ajánlott mûsorszámot, a támogatott mûsorszámot, a
vallási és világnézeti mûsorszámot, a kommentárt és a hírmagyarázatot.
A reklámot a mûsortól jól elkülönítetten, azonosítható szignállal kell közzétenni.
Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzététele esetén mindig meg kell nevezni a közzétevõ szervezet, illetve a közlemény forrását.
A jótékonysági felhívás reklámozásra nem használható.
A politikai és választási hirdetéseket elkülönítetten kell közzétenni, megjelölve a közzététel okát (országgyûlési vagy
önkormányzati képviselõk választása, népszavazás).
A közönség figyelmét külön fel kell hívni minden olyan mûsorszámra, amely a kiskorú fejlõdését hátrányosan befolyásolhatja.
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2.7. A kiskorúakkal kapcsolatos rendelkezések
A gyermekek és fiatalkorúak személyiségfejlõdését hátrányosan befolyásoló, személyiségüket károsító mûsorszámokat és információkat nem tesz közzé a kiskorúak számára általában hozzáférhetõ idõszakokban. A 3WM TV a kiskorúaknak nem ajánlott mûsorokat megkülönböztetõ jelzéssel látja el, azokat olyan idõpontban mutatja be, amikor várhatóan
nem keltik fel a kiskorúak figyelmét, nem igyekszik a kiskorúakat a család erejét meghaladó fogyasztásra ösztönözni,
nem használ közízlést sértõ kifejezéseket. A kiskorúaknak szánt mûsorok kizárólag a gyermekek, kiskorúak szellemi tudásbéli fejlõdését, fejlesztését szolgálják. A gyermekeknek és a fiatalkorúaknak szóló reklámokra a törvény 14. § rendelkezései irányadók. Gyermekek szerepeltetésekor a mûsorszolgáltató különös gonddal fog eljárni. Ki fogja kérni a szülõ
vagy a gondviselõ hozzájárulását, és nem él vissza a szereplõk tapasztalatlanságával és jóhiszemûségével.
A 3WM TV kiskorúaknak szóló gyermek- és ifjúsági mûsoraiban elõsegíti a szellemi, társadalmi, erkölcsi fejlõdését,
a világ megismerését, a helyes magatartásminták megismerését. Továbbá lehetõség szerint népszerûsíti az egészséges
életmódot, a különbözõ kultúrák, a természet megismerését, valamint mindezek tiszteletét, és az egymás iránti tolerancia
fejlesztését. A 3WM kiskorúak számára készült mûsoraiban durva, szeméremsértõ kifejezés, illetve káromkodás nem
használható, még hangjelzéssel történt helyettesítéssel sem. Gyermekkorú személy szexuális helyzetben, vagy arra utaló
körülmények között nem szerepeltethetõ.
2.8. A reklámtevékenység, a mûsorszámok támogatása
A 3WM TV mûsorában a reklám idõtartama egyetlen – bármiként számított – mûsorórában sem haladhatja meg a hat
percet. A napi mûsoridõ átlagában számított reklám idõtartama nem haladhatja meg óránként az öt percet. A reklám idõtartamába a reklámtartalmú képernyõszöveg – kivéve a mûsoridõn kívüli képernyõszöveget – megjelenítése is beleszámít. A 3WM TV-ben reklám csak mûsorszámok – összetett mûsorszámokban az egyes mûsorszámok – között tesz közzé.
A sport- és más olyan közvetítésekben, amelyekben természetes szünetek vannak, a reklám a részek között és a szünetekben közzétehetõ.
A mûsorszolgáltató különös figyelmet fordít:
– A 3WM TV mûsorában nem reklámoz alkoholtartalmú italt.
– A 3WM TV nem támogat a fõ tevékenysége szerint alkoholtartalmú ital elõállítóját és forgalmazóját.
– A 3WM TV mûsoraiban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben.
A 3WM TV mûsoraiban betartja a médiatörvény azon rendelkezéseit, miszerint csak a törvényben meghatározott mûsorszámok támogathatók (vallási és egyházi tartalmú mûsorszámok, mûvészeti és kulturális eseményeket bemutató, közvetítõ mûsorszámok, a nemzeti és az etnikai kisebbségi anyanyelvû, illetve a nemzeti és etnikai kisebbségek életét, kultúráját bemutató mûsorszámok, az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetben lévõ csoportok számára készített mûsorszámok).
A 3WM TV mûsorszolgáltató betartja a médiatörvény elõírásait, miszerint:
– A nemzeti ünnepek eseményeirõl, vallási és egyházi szertartásokról készített mûsorszámok közlését közvetlenül
megelõzõen és azt közvetlenül követõen reklám nem közölhetõ.
– Burkolt, illetve tudatosan nem észlelhetõ reklám nem közölhetõ.
– A reklám tényállításainak valósnak és tisztességesnek kell lenniük.
– Nem tehetõ közzé vallási vagy politikai meggyõzõdést sértõ reklám.
– A reklám nem ösztönözhet az egészségre, a biztonságra és a környezetre ártalmas magatartásra.
– Választási idõszakban az országgyûlési képviselõk, illetõleg a helyi, területi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról, továbbá a kisebbségi önkormányzatok választásáról szóló törvények szabályai szerint lehet politikai hirdetést mûsorszolgáltatásban közzétenni. Választási idõszakon kívül politikai hirdetés kizárólag már elrendelt
népszavazással összefüggésben közölhetõ.
– 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 be kiskorút erõszakos helyzetben, és nem buzdíthat erõszakra.
– A reklám nem építhet a kiskorúaknak a szüleik, tanáraik vagy más személyek iránti bizalmára, továbbá a kiskorúak
tapasztalatlanságára és hiszékenységére.
– Televíziós vásárlás nem szólíthatja fel a kiskorúakat áruk beszerzésére (vásárlására, bérletére) vagy szolgáltatások
igénybevételére, ha van televíziós vásárlás.
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– A reklám, a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés közzétételének megrendelõje, továbbá az, akinek ezek közzétételéhez érdeke fûzõdik, nem gyakorolhat szerkesztõi befolyást más mûsorszámok tartalmára.
2.9. A közérdekû közlemények közzététele
A 3WM TV mûsorszolgáltató figyelembe veszi, hogy a rendõrségi, egészségügyi és egyéb hatósági közleményeket
kizárólag az erre illetékes szervtõl, felelõs munkatársától vagy hírügynökségtõl lehet elfogadni. A közlemények forrását,
hitelességét mindig ellenõrizni kell.
A 3WM TV mûsorszolgáltató csak olyan közérdekû közleményt tesz közzé, amely:
a) állami vagy helyi, területi önkormányzati feladatot ellátó szervezet, illetve természetes személy kérésére és általa
meghatározott tartalommal közzétett mûsorszám, amely a lakosság figyelmének felkeltését szolgálja,
b) vagy nem politikai cél elõmozdítására közzétett olyan mûsorszám, mely közérdekû cél támogatására szólít fel, ilyen
eseményt vagy célt népszerûsít, továbbá az ilyen cél megvalósulását veszélyeztetõ körülményre hívja fel a figyelmet.
A közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzétételekor annak forrását egyértelmûen meg kell nevezni.
A közérdekû közlemény közzétételéért a 3WM TV mûsorszolgáltató ellenszolgáltatást nem kér.
A közérdekû közlemény idõtartama a 2 percet nem haladhatja meg.
2.10. A közmûsor-szolgáltatónál alkalmazott mûsorkészítõk önállóságának és felelõsségének mértéke és biztosítékai,
a mûsorkészítés és a mûsorszerkesztés elveinek meghatározásában való részvételük biztosítékai, tiszteletben tartva az állampolgárok tájékozódási szabadsághoz való jogának érvényesülését
A 3WM mûsorkészítõi munkájukat a jogszabályoknak, szakmai és etikai szabályoknak, valamint e szabályzatnak
megfelelõen, lelkiismerete és tudása szerint, függetlenül végzik. A 3WM TV mûsoraiban lehetõvé teszi, hogy minden
szereplõ kifejthesse véleményét. A vélemény kinyilvánítása azonban nem lehet alkotmány- vagy törvénysértõ, nem sérthet személyiségi jogokat, és nem lehet alkalmas a személyek, nemek, népek, nemzetek, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más
kisebbségek, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elleni gyûlölet keltésére.
A 3WM 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.
A felelõs szerkesztõ és a fõszerkesztõ mûsorértékelése nem minõsül a mûsorkészítõi függetlenség megsértésének. Abban az esetben, ha a mûsorértékelés a mûsorkészítõ számára sérelmes, joga van azt írásban rögzíteni.
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 levetetni, 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.
A mûsorkészítõt alkotmányos jogainak gyakorlásában a 3WM mûsorszolgáltató nem akadályozhatja meg. A mûsorkészítõt tevékenysége során megilleti a sajtóról szóló 1986. évi II. törvényben foglalt védelem.
A mûsorkészítõ tevékenysége során nem sértheti az állampolgárok tájékozódásához fûzõdõ jogát, nem veszélyeztetheti a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági érdekeit, és az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát.
A mûsorkészítõ fontos információkat nem hallgathat el vitás esetben, különösen akkor, ha az információ személyiségi
jogokat sértene, vagy erkölcsi vagy anyagi kárt okozna, a mûsorkészítõ köteles konzultálni az illetékes vezetõvel.
A mûsorkészítõ nem felelõs azokért a változtatásokért, amelyeket tudta nélkül vagy tiltakozása ellenére hajtottak végre mûsorán. A mûsorkészítõ saját véleményét, meggyõzõdését vagy elõítéleteit a mûsorban nem fejtheti ki, és nem kelthet olyan benyomást, hogy az elhangzott álláspont a mûsorszolgáltató véleménye.
A mûsorkészítõnek a mûsorban való személyes közremûködése során kerülnie kell az indulatos megnyilvánulásokat.
A mûsorkészítõnek tiszteletben kell tartania a mûsorban részt vevõk álláspontját. A mûsorvezetõ nem tehet megjegyzést
a mûsorban részt vevõk társadalmi helyzetére, testi adottságaira, nevére, családi állapotára, és nem használhat olyan kifejezéseket vagy teremthet olyan helyzetet, amelyben a résztvevõk nevetségessé válnának, vagy egyébként megalázó
helyzetbe kerülnének.
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2.11. A munkatársakra vonatkozó összeférhetetlenségi és magatartási szabályok, különös tekintettel a politikai és hírmûsorokban foglalkoztatottakra
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. A munkatársak sem magánéletükben, sem munkahelyükön kívüli társadalmi
életükben nem veszélyeztethetik a mûsorszolgáltató jó hírnevét.
A 3WM mûsorszolgáltató munkatárs nem lehet politikai párt vagy mozgalom vezetõ tisztségviselõje. A hírekben és a
politikai mûsorokban szereplõ munkatárs politikai párt vagy mozgalom nevében közszereplést nem vállalhat.
Ha a munkatárs egyesület vagy nem politikai célra létrejött társadalmi szervezet vezetõségi tagja, illetve alapítvány
kuratóriumi tagja, gazdálkodó szervezet tulajdonosa vagy felügyelõbizottságának a tagja, ezen szervezetekre vonatkozó
mûsort nem készíthet. A mûsorkészítõ más mûsorszolgáltatónál tevékenységet csak a mûsorszolgáltató vezetõjének írásos engedélyével végezhet. A mûsorszolgáltató vezetõi, illetve azok közeli hozzátartozói nem lehetnek vezetõ tisztségviselõi, tulajdonosai és felügyelõbizottsági tagjai azon gazdálkodó szervezeteknek, amelyekkel a mûsorszolgáltató gazdasági célra irányuló szerzõdést köt.
A pénzügyi élet eseményeivel foglalkozó mûsorokban a mûsorkészítõ bennfentes információkat nem közölhet. A mûsorkészítõ csak a mûsorszolgáltató vezetõjének elõzetes engedélyével nyilatkozhat olyan pénzügyi mûveletrõl, illetve
értékpapírról, amelyben részt vett, illetve amely a birtokában van.
A 3WM TV mûsorszolgáltató vállalja, hogy a politikai és hírmûsorokban foglalkoztatottak pártban, illetõleg egyéb
politikai mozgalomban tisztséget nem viselhetnek, a mûsorkészítés során a munkatársak kötelesek megfelelni a sokoldalú tájékoztatás követelményének, így különösen a mûsorkészítés során nem propagálhatnak valamilyen politikai, illetõleg világnézetet.
A 3WM mûsorszolgáltatásban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben.
A hír- és politikai tájékoztató mûsorszámok mûsorvezetõjeként, hírolvasójaként, tudósítójaként rendszeresen közremûködõ munkatársak – politikai hírhez – véleményt, értékelõ magyarázatot nem fûzhetnek, csak megfelelõ megkülönböztetõ jelzés mellett.
2.12. A mûsorkészítési tevékenység szakmai szabályai
A mûsorszolgáltató köteles a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alapvetõ érdekeit tiszteletben tartani, nem sértheti más nemzetek méltóságát. A közszolgálati mûsorszámokat összeállító munkatársaknak magas fokú szakmai képzettséggel kell rendelkezniük.
A 3WM közmûsor-szolgáltató feladata az, hogy hitelesen, pontosan, tárgyilagosan, idõszerûen és kiegyensúlyozottan
tájékoztasson az országban és a világban történt eseményekrõl, közvetítse a nemzeti és egyetemes kultúra és tudomány
értékeit és eredményeit, biztosítson esélyegyenlõséget a társadalom tagjainak megnyilvánulására, szolgálja a társadalom
rétegeinek speciális igényeit és érdeklõdését.
Ennek érdekében a mûsorszolgáltató színvonalas elõkészítõ munkával és felkészülten közelít a mûsorszolgáltatásban
elõadódó témákhoz, mellõzi az elõítéleteket, közhelyeket és sztereotípiákat.
A mûsorszolgáltató az általa elkövetett tévedést azonnal ismerje el, és juttassa a nézõk tudomására. A mûsorszolgáltató a tudatos megtévesztés eszközeivel soha és semmilyen körülmények között nem élhet, és az ebbõl adódó kárt viselnie
kell. A mûsorszolgáltatónak tartózkodnia kell ellenõrizetlen tények, számok és adatok közlésétõl.
Olyan közlés esetén, amely az emberi életre vonatkozik – így balesetek, tûzesetek, bûnügyek, terrorcselekmények stb.
esetében – az áldozatok megnevezése csak abban az esetben lehetséges, ha ez hivatalos megerõsítést nyert, és az áldozat
hozzátartozói a közzétételhez hozzájárultak. Közismert személyek esetében e rendelkezés aló kivételt lehet tenni.
A 3WM mûsorszolgáltatónak tiszteletben kell tartania az ártatlanság vélelméhez fûzõdõ alkotmányos jogot. Ennek értelmében a mûsorszolgáltató senkit nem nyilváníthat bûncselekmény elkövetésében vétkes személlyé mindaddig, amíg
annak bûnösségét jogerõs bírói ítélet meg nem állapította.
A mûsorszolgáltató köteles tiszteletben tartani a sértett személyiségi jogait. Fiatalkorú sértett nevének közzététele
még akkor is tilos, ha ehhez szülõje vagy törvényes képviselõje hozzájárult.
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2.13. A mûsorszolgáltatási szabályzatnak rendelkeznie kell a továbbiakban arról, hogy a közmûsor-szolgáltató megrendelései, valamint a külsõ munkatársak megbízásai ne teremtsenek lehetõséget jogosulatlan elõnyszerzésre a közmûsor-szolgáltató alkalmazottai számára
A 3WM mûsorszolgáltató alkalmazottaitól, munkatársaitól és azok közvetlen hozzátartozóitól, illetõleg ezek tulajdonában lévõ vállalkozásoktól nem fogadnak el megrendeléseket, illetve azok számára megrendelést nem adnak, hogy
azok ne teremtsenek lehetõséget jogosulatlan elõnyszerzésre az alkalmazottak számára.
Mikuláss Zoltán s. k.,
Budapest, 2008. március 7.

***

IV.
Közlemény a Solt 94,1 MHz helyi rádiós jogosultságról
Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT, Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló
1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 102. § (5) bekezdés a) pontja alapján pályázati felhívást jelentetett meg a
Kulturális Közlöny 2007. november 28. napján megjelent 2007/22. számában a Solt 94,1 MHz helyi rádiós mûsorszolgáltatási jogosultság hasznosítására.
Az Általános Pályázati Feltételek (a továbbiakban: ÁPF) 67. pontja elõírja a Testület számára a pályázati ajánlatok elbírálását követõen az értékelés eredményeinek 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.
A pályázati ajánlatokat – tekintettel a Pályázati Felhívás 6.1. pontjára – 2007. december 28. napján lehetett benyújtani
a pályázati felhívásban rögzített helyen.
A Solt 94,1 MHz „talált” helyi rádiós mûsorszolgáltatási jogosultságra érvényesen nem lehetett közmûsor-szolgáltató, illetve nem nyereségérdekelt jellegû pályázatot benyújtani.
A meghirdetett Pályázati Felhívás 1. számú mellékletében megjelölt mûsorszolgáltatási jogosultságokra vonatkozó
adatok: Solt 94,1 MHz esetén: sorszám: 2, vételkörzet: helyi, mûsoridõ: napi 24 óra, minimális mûsorszolgáltatási díj:
130 000 Ft + áfa (20%). A jogosultság eredeti igénylõje, a „találó”: a Gong Rádió Kft.
A Solt 94,1 MHz „talált” helyi rádiós jogosultságra a következõ pályázók tettek ajánlatot:
– Radofeszt Produkció Kft. (7400 Kaposvár, Arany J. u. 97.),
– Gong Rádió Kft. (6000 Kecskemét, Petõfi Sándor u. 1/B).
A Testület a 330/2008. (II. 13.) számú határozatával a Radofeszt Produkció Kft. ajánlatát alakilag érvényesnek nyilvánította és hiánypótlást kért a pályázótól.
A Testület a 331/2008. (II. 13.) számú határozatával a Gong Rádió Kft. ajánlatát alakilag érvényesnek és tartalmilag
hiánytalannak nyilvánította.
A Radofeszt Produkció Kft. a hiánypótlást határidõben és megfelelõen teljesítette, így a pályázati ajánlatok elbírálásának második fordulójában a Testület az 517/2008. (III. 12.) számú határozatával a Radofeszt Produkció Kft. pályázati
ajánlatát tartalmilag érvényesnek nyilvánította.
Az ORTT az 518/2008. (III. 12.) számú határozatában foglaltaknak megfelelõen, az Rttv. 102. § (5) bekezdésének értelmében a legmagasabb mûsorszolgáltatási díjat ajánló pályázó díjajánlatát (450 000 forint + áfa) ismertette az eredeti
igénylõvel, a Gong Rádió Kft.-vel, és nyilatkozattételre hívta fel a pályázaton felajánlott legmagasabb összegû mûsorszolgáltatási díj megfizetése tekintetében. Az eredeti igénylõ Gong Rádió Kft. nyilatkozott arról, hogy vállalja a pályázaton – a Radofeszt Produkció Kft. által – felajánlott legmagasabb összegû mûsorszolgáltatási díj megfizetését.
A Solt 94,1 MHz helyi rádiós mûsorszolgáltatási jogosultság „talált” frekvencia, amelyre az Rttv. speciális rendelkezéseket tartalmaz. Az Rttv. 102. § (5) bekezdése és (1) bekezdésének b) pontja az alábbiak szerint rendelkezik:
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„102. § (5) Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint keletkezett mûsorszolgáltatási lehetõségre a Testület pályázatot hirdet. A pályázat elbírálása során az eredeti, törvényes feltételeknek egyébként megfelelõ igénylõvel kell a mûsorszolgáltatási szerzõdést megkötni, ha a pályázaton felajánlott legmagasabb összegû mûsorszolgáltatási díj megfizetését
vállalta.”
„102. § (1) A mûsorszolgáltatási szerzõdés létrejöhet:
b) az igénylõ által lefolytatott tervezés eredményeként létrejött – a Nemzeti Hírközlési Hatóság ellenõrzõ vizsgálata
alapján a Testület által jóváhagyott – mûsorszolgáltatási lehetõségre, az e törvényben meghatározottak szerint.”
A Testület a 619/2008. (III. 26.) számú határozatával az eredeti igénylõ Gong Rádió Kft.-t nyilvánította nyertesnek az
Rttv. 102. § (5) bekezdése alapján a Solt 94,1 MHz „talált” frekvencián, tekintettel arra, hogy a Gong Rádió Kft., mint
eredeti igénylõ, vállalta a pályázaton felajánlott legmagasabb összegû mûsorszolgáltatási díj megfizetését.
Budapest, 2008. március 31.

***

Az Országos Rádió és Televízió Testület
közleményei
az 1996. évi I. törvény 51. § (4) bekezdésében elõírt kötelezettség alapján
I.
A Centrum Parkoló Rendszer Kft. bejelentésére az Országos Rádió és Televízió Testület Panaszbizottságának 3. sz.
eljáró tanácsa 2008. január 30-án megvizsgálta az MTM-SBS Televízió Zrt. 2008. január 21-én sugárzott „Koffeinmentes Mokka” c. mûsorát. Panaszos azt kifogásolta, hogy a mûsor mûsorvezetõje a Centrum Parkoló Rendszer Kft. társaság
tevékenységérõl egyoldalú, sértõ álláspontot fogalmazott meg.
A Panaszbizottság 3. sz. eljáró tanácsa egyhangú döntéssel a panasznak helyt adott és az alábbi kötelezettség végrehajtására kötelezte a mûsorszolgáltatót:
„Az Országos Rádió és Televízió Testület Panaszbizottságának 3. sz. eljáró tanácsa kötelezte az MTM-SBS Televízió
Zrt.-t, hogy a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 50. § (2) bekezdése szerint a jelen állásfoglalás
kézhezvételét követõ, illetve a soron következõ „Koffeinmentes Mokka” c. mûsorában nyújtson lehetõséget a kifogást tevõnek álláspontja megjelenítésére.
Dr. Bordás Vilmos s. k.,
a 3. sz. eljáró tanács elnöke”

Az MTM-SBS Televízió Zrt. mûsorszolgáltató fenti kötelezettségének 2008. február 29-én 8 óra 15 perckor a „Koffeinmentes Mokka” c. mûsorában eleget tett.
Ügyiratszám: 23-3-121/2008.

II.
Állampolgári bejelentésre az Országos Rádió és Televízió Testület Panaszbizottságának 1. sz. eljáró tanácsa 2008. január 16-án megvizsgálta az Magyar Televízió Zrt. 2007. november 20-án sugárzott „Nap-kelte” c. mûsorának „Kereszttûz” c. mûsorblokkját. Panaszos azt kifogásolta, hogy a mûsor mûsorvezetõje a Dzserdzsinszkij Akadémia helyett a
moszkvai Lomonoszov Egyetemet jelölte meg a Nemzetvédelmi Hivatal élére jelölt vezetõ végzettségeként, amivel véleménye szerint tudatosan félretájékoztatta a nézõket, ezáltal sérült az Rttv. 4. (1) bekezdésben foglalt rendelkezés.
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A Panaszbizottság 1. sz. eljáró tanácsa egyhangú döntéssel a panasznak helyt adott és az alábbi közzététel végrehajtására kötelezte a mûsorszolgáltatót:
„Az Országos Rádió és Televízió Testület Panaszbizottságának 1. sz. eljáró tanácsa megállapította, hogy a Magyar
Televízió Zrt. megsértette a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 4. § (1) bekezdésében foglalt, tényszerû és tárgyilagos tájékoztatás követelményét, amikor a 2007. november 20-án sugárzott „Nap-kelte” c. mûsorában a
mûsorvezetõ valótlanul azt állította, hogy Laborcz Sándor, aki a Nemzetbiztonsági Hivatal fõigazgató-jelöltje, Moszkvában, a Lomonoszov Egyetemen végezte tanulmányait, ellentétben azzal a valós ténnyel, amely szerint Laborcz Sándor a
Dzserdzsinszkij KGB Akadémián végzett.”
A fentiek szerinti helyt adó állásfoglalását a Panaszbizottság 1. sz. eljáró tanácsa egyhangú döntéssel az 1996. évi
I. törvény 50. § (2) bekezdése alapján, a 49. §-ban szabályozott eljárás keretében hozta meg.
Dr. Budai Gyula s. k.,
az 1. sz. eljáró tanács elnöke”

A Magyar Televízió Zrt. mûsorszolgáltató fenti kötelezettségének 2008. február 26-án 7 óra 14 perckor a Nap-kelte c.
mûsorában eleget tett.
Ügyiratszám: 23-3-1846/2007.
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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. május 15–21.)
(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

127.

51. évfolyam L 127. szám (2008. május 15.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Tanács 420/2008/EK, Euratom rendelete (2008. május 14.) az Európai Közösségek tisztviselõi és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának 2007. július 1-jétõl kezdõdõ hatállyal történõ kiigazításáról
A Bizottság 421/2008/EK rendelete (2008. május 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 422/2008/EK rendelete (2008. május 14.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciális megállapodások alapján történõ cukortermék-behozatalra vonatkozó, 2008. május 5. és május 9.
között kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható meghatározásáról
* A Bizottság 423/2008/EK rendelete (2008. május 8.) az 1493/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása egyes részletes szabályainak megállapításáról, valamint a borászati eljárások és
kezelések közösségi kódexének létrehozásáról (kodifikált változat)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
Bizottság
2008/367/EK:
* A légi közlekedésrõl szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött
megállapodással létrehozott Közösség/Svájc Légiközlekedési Vegyesbizottság 2/2007 határozata (2007. december 15.) a légi közlekedésrõl szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodás mellékletének felváltásáról

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok
AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
* A Tanács 2008/368/KKBP együttes fellépése (2008. május 14.) a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtása keretében az ENSZ BT 1540 (2004) sz. határozata végrehajtásának támogatása céljából
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* A Tanács 2008/369/KKBP közös álláspontja (2008. május 14.) a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekrõl és a 2005/440/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezésérõl
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51. évfolyam L 128. szám (2008. május 16.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 424/2008/EK rendelete (2008. május 15.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 425/2008/EK rendelete (2008. május 15.) a gabonaágazatban 2008. május 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Európai Parlament és Tanács
2008/370/EK:
* Az Európai Parlament és a Tanács határozata (2008. április 10.) az európai globalizációs alkalmazkodási alap igénybevételérõl, a költségvetési fegyelemrõl és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességérõl szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között 2006. május 17-én létrejött intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban
2008/371/EK:
* Az Európai Parlament és a Tanács határozata (2008. április 29.) a költségvetési fegyelemrõl
és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességérõl szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásnak a többéves pénzügyi keret kiigazítása tekintetében történõ módosításáról
MEGÁLLAPODÁSOK
Tanács
* Tájékoztatás az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság között létrejött partnerségi megállapodás hatálybalépésének idõpontjáról
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51. évfolyam L 129. szám (2008. május 17.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Tanács 426/2008/EK rendelete (2008. május 14.) a Kínai Népköztársaságból származó
egyes öntvények behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetésérõl szóló
1212/2005/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 427/2008/EK rendelete (2008. május 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 428/2008/EK rendelete (2008. május 8.) a gabonaintervenciós központok meghatározásáról (kodifikált változat)
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2008/372/EK:
* A Tanács határozata (2008. február 12.) az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészrõl Izrael Állam közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodás
jegyzõkönyvének aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról az Európai Közösségek és Izrael
Állam közötti, az Izrael Állam közösségi programokban való részvételét szabályozó általános elvekrõl szóló keretmegállapodásra vonatkozóan
Jegyzõkönyv az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészrõl Izrael Állam
közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodáshoz az Európai Közösségek és Izrael
Állam közötti, az Izrael Állam közösségi programokban való részvételét szabályozó általános
elvekrõl szóló keretmegállapodásra vonatkozóan
2008/373/EK:
* A Tanács határozata (2008. április 28.) az egyrészrõl az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni
államok csoportjának tagjai, másrészrõl az Európai Közösség és tagállamai között Cotonouban 2000. június 23-án aláírt partnerségi megállapodás módosításáról szóló megállapodás
megkötésérõl
2008/374/EK:
* A Tanács határozata (2008. április 29.) a repülõtéri tranzitvízum-kötelezettség hatálya alá
tartozó harmadik országok állampolgáraira vonatkozó Közös Konzuli Utasítás 3. melléklete I. részének módosításáról
2008/375/EK:
* A Tanács határozata (2008. április 29.) az Európai Közösség és a Török Köztársaság között
létrejött, a Török Köztársaságnak a Kábítószerek és a Kábítószer-függõség Európai Megfigyelõközpontjának munkájában történõ részvételérõl szóló megállapodás megkötésérõl
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51. évfolyam L 130. szám (2008. május 20.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 430/2008/EK rendelete (2008. május 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 431/2008/EK rendelete (2008. május 19.) a szarvasmarhafélék 0202 KN-kód alá
tartozó fagyasztott húsára, valamint a 02062991 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó
vámkontingens megnyitásáról és e vámkontingens kezelésérõl

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2008/376/EK:
* A Tanács határozata (2008. április 29.) a Szén- és Acélipari Kutatási Alap Kutatási Programjának elfogadásáról és az e programra vonatkozó többéves technikai iránymutatásokról
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Bizottság
2008/377/EK:

* A Bizottság határozata (2008. május 8.) a klasszikus sertéspestis szlovákiai elõfordulásával
összefüggõ egyes védekezési intézkedésekrõl [az értesítés a C(2008) 1765. számú dokumentummal történt]1
2008/378/EK:
* A Bizottság határozata (2008. május 15.) a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer)
Nickle et al. (a fenyõfa fonalférge) elterjedése elleni, Portugáliának az attól ismerten mentes
területein kívüli más területeire vonatkozó ideiglenes kiegészítõ intézkedéseknek a tagállamok számára történõ elõírásáról szóló 2006/133/EK határozat módosításáról [az értesítés a
C(2008) 1892. számú dokumentummal történt]

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok
AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
* A Tanács 2008/379/KKBP együttes fellépése (2008. május 19.) az Európai Uniónak a rafahi
átkelõhelyen mûködõ határõrizeti segítségnyújtó missziója (EUBAM Rafah) létrehozásáról szóló 2005/889/KKBP együttes fellépés módosításáról
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51. évfolyam L 131. szám (2008. május 21.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 432/2008/EK rendelete (2008. május 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 433/2008/EK rendelete (2008. május 20.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló
eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzésérõl (Èeský kmín
[OEM])
* A Bizottság 434/2008/EK rendelete (2008. május 20.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló
eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzésérõl (Cordero de
Navarra vagy Nafarroako Arkumea [OFJ])

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2008/380/EK, Euratom:
* A Tanács határozata (2008. május 9.) az Európai Közösségek Bizottsága új tagjának kinevezésérõl
2008/381/EK:
* A Tanács határozata (2008. május 14.) az Európai Migrációs Hálózat létrehozásáról

1

EGT-vonatkozású szöveg

3105

3106

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2008/22. szám

2008/382/EK:
* A Tanács határozata (2008. május 14.) a Régiók Bizottsága két olasz tagjának és egy póttagjának kinevezésérõl

Helyesbítések
* Helyesbítés a klasszikus sertéspestis szlovákiai elõfordulásával összefüggõ egyes védekezési
intézkedésekrõl szóló, 2008. május 8-i 2008/377/EK bizottsági határozathoz (HL L 130.,
2008. 5. 20.)

A Közbeszerzési Értesítõ 57. számának (2008. május 21.) tartalomjegyzékérõl
20732 A Közbeszerzések Tanácsa közleménye a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékébe 2008. május 15-én felvett újabb tanácsadókról, továbbá a korábban felvett tanácsadók adataiban bekövetkezett változásokról

HIRDETMÉNYEK
Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hirdetmények
Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
20736 Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ (SG-368. traumatológiai implantátumok beszerzése – K. É. –
7067/2008)
20742 Gyöngyös Város Önkormányzata (villamosenergia-beszerzés Gyöngyös Város Önkormányzata és intézményei részére – K. É. – 7049/2008)
20748 HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. (tejtermékek
szállítása a HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. részére 12 hónapos idõtartamra – K. É. – 7231/2008)

20780 Tranzit-Ker Zrt. (gépbeszerzés – K. É. – 6681/2008)
20785 Tranzit-Ker Zrt. (gépbeszerzés II. – K. É. – 6684/2008)
20791 Tranzit-Ker Zrt. (gépbeszerzés III. – K. É. – 6686/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására
20798 Budapest Fõváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata (közétkeztetés – K. É. – 7281/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására
20805 Magyar Nemzeti Bank (a Magyar Nemzeti Bank részére
hirdetésszervezési tevékenység nyújtása – K. É. –
7127/2008)

Elõzetes tájékoztató hirdetmény
20816 Budapest Fõváros Önkormányzata (városháza épülete
elektromos hálózatának felújítása – tervezés – K. É. –
6309/2008)

20758 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [dél-dunántúli operatív program keretében megvalósításra kerülõ építésekhez (Lulla–Balatonendréd összekötõ út kiépítése;
6541 j. út Hosszúhetény elkerülés kiépítése) kapcsolódó
lebonyolító mérnöki tevékenység ellátása – K. É. – Elõminõsítési rendszer egyes ágazatokban
6933/2008]
20765 Ostffyasszonyfai Petõfi Mezõgazdasági Szövetkezet (új,
0 km-t futott mezõgazdasági munkagépek beszerzése
szállítási szerzõdés keretében, 12 hónap teljes körû jótállással, és ezt követõ karbantartási szolgáltatás
– K. É. – 6689/2008)

20818 BKV Zrt. Mûszaki Igazgatóság (marketingszolgáltatások
– K. É. – 6777/2008)

20771 Szegedi Tudományegyetem (oktatási, kutatási, egészség- Visszavonás
ügyi és gazdasági feladatokat kiszolgáló irodai fogyóanyag beszerzése – K. É. – 6500/2008)
20821 Országos Mentõszolgálat visszavonása (TETRA rádióter20776 Szegedi Tudományegyetem (vegyszerek beszerzése
minálok és kiegészítõik beszerzése tárgyában megjelent
hirdetmény visszavonása – K. É. – 7331/2008)
– K. É. – 6501/2008)
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A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények
Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás
megindítására
20825 Szikszó Város Önkormányzata (hulladékátrakóra vonatkozó közszolgáltatási szerzõdés – K. É. – 7439/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
20831 Aba Nagyközség Önkormányzata (Halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek integrációja elnevezésû pályázat során projektmenedzsment-szolgáltatás nyújtása – K. É. – 7460/2008)
20835 Angyalföldi Média Közalapítvány (TV13 helyi közszolgálati mûsor készítése – K. É. – 6678/2008)
20839 Benczúr Gyula Általános Iskola, Nyíregyháza (Herman
Ottó Tagiskola felújítási munkáinak kivitelezése
– K. É. – 7053/2008)
20843 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (mezõgazdasági
erõgépek beszerzése – K. É. – 7300/2008)
20847 Petõháza Község Önkormányzata (napközi otthonos óvoda felújítása – K. É. – 7245/2008)
20851 Szentendre Város Önkormányzata (irodatechnikai eszközök beszerzése – K. É. – 7396/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
20856 Fejér Megyei Szent György Kórház (veszélyes hulladék
ártalmatlanítása, 1 éves idõtartamra – K. É. –
6497/2008)
20858 Ferencvárosi Önkormányzat (Budapest IX. kerület, Balázs B. u. 5. sz. alatti lakóépület felújítása – K. É. –
7102/2008)
20863 Kossuth 2006 Mezõgazdasági Termelõ Zrt. (rédey sertéstelep hígtrágya-tárolójának és kapcsolódó létesítményeinek kivitelezése – K. É. – 6708/2008)
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20879 Fõnix Rendezvényszervezõ Kht. (a Fõnix Rendezvényszervezõ Kht. kulturális és egyéb rendezvényeinek
helyszínéül alkalmas ingatlan bérbevétele – K. É. –
6963/2008)
20881 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (fõvárosi csatornák rekonstrukciós munkáinak elvégzése VII. szakasz
– K. É. – 6531/2008)
20890 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza KórházRendelõintézet (fûszértáruk beszerzése – K. É. –
6014/2008)
20902 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza KórházRendelõintézet (zöldség-gyümölcs beszerzése – K. É. –
6031/2008)
20905 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza KórházRendelõintézet (cukor és liszt beszerzése – K. É. –
6043/2008)
20908 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza KórházRendelõintézet (tej és tejtermék beszerzése – K. É. –
6045/2008)
20911 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza KórházRendelõintézet (1 évre szükséges friss sertéshús, friss
marhahús és állati zsiradék beszerzése – K. É. –
6048/2008)
20915 Körös–Maros Nemzeti Park Igazgatóság [az Élõ- és élettelen természeti értékek megõrzése, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése (KEOP
3.1.1.) európai uniós támogatás megszerzéséhez szükséges 1 darab kétfordulós pályázat elkészítése és benyújtása – K. É. – 6525/2008]
20917 Magyar Közút Kht. (használt aszfaltmaró gép beszerzése – K. É. – 6730/2008)
20919 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (a nyíregyházi Báthory István- és Vay Ádám-laktanyák hasznosítása a Vay Ádám-laktanya északkeleti részén lehatárolt beavatkozási terület és épületeinek rehabilitációja – K. É. – 6434/2008)
20922 Szociális és Munkaügyi Minisztérium (keretszerzõdés
rendezvényszervezési feladatok ellátására – K. É. –
6498/2008)

20868 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (hitelfelvétel – K. É. – 7393/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
Tájékoztató az eljárás eredményérõl
20874 Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (élõerõs õrzõ-védõ szolgáltatás biztonságtechnikai támogatással
az OGYK, OPNI és SOGYFI telephelyein – K. É. –
6115/2008)
20876 Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ (felújítás
2007. – K. É. – 6441/2008)

20925 Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmány-ellenõrzõ Intézet (négy különbözõ ragadós száj- és
körömfájásvírus-típusból tisztított, koncentrált antigén
elõállítása, antigénbank üzemeltetése öt évig, megrendelés esetén a kész vakcina leszállítása – K. É. – 6286/2008)
20925 Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hivatal
(Zrínyi Miklós Gimnázium, SZKI bõvítésének, rekonstrukciójának és átalakításának az építési engedélyezési
tervezése, és a tervezõi költségbecslés és kiviteli tervdokumentáció elkészítése – K. É. – 6887/2008)
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20926 DMRV Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. (tolózár
gömbgrafitos öntöttvasból hosszú beépítésû kivitelben
DN40–DN500 átmérõk között PN10/16 bar – K. É. –
6980/2008)
20927 Fejér Megyei Szent György Kórház (zárt vérvételi rendszer beszerzése 1 éves idõtartamra – K. É. – 6736/2008)
20927 Ferencvárosi Önkormányzat (hosszú lejáratú, 900 M Ft
összegû banki hitel nyújtása – K. É. – 6786/2008)
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Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
20932 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XXII., Játék u. csatornarekonstrukciója tervezése (Káldor u.–Tûzoltó u.
között) – K. É. – 6944/2008]
20932 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [M44 gyorsforgalmi
út Tiszakürt–Szarvas (Kondoros) szakasz engedélyezési terveinek elkészítésére kötött szerzõdés módosítása
– K. É. – 7506/2008]

20928 Ferencvárosi Önkormányzat (önkormányzati tulajdonú
1096 Budapest, Telepy u. 34. I. em. 22. szám alatti 40 m2
alapterületû lakás teljes felújítása – K. É. – 6914/2008)
20928 Ferencvárosi Önkormányzat (önkormányzati tulajdonú
1092 Budapest, Ráday u. 47. fszt. 2. szám alatti 43,41 m2
alapterületû lakás teljes felújítása – K. É. – 6916/2008)
20929 Ferencvárosi Önkormányzat (önkormányzati tulajdonú
1094 Budapest, Liliom u. 54. fszt. 5. szám alatti 71,92 m2
alapterületû lakás teljes felújítása – K. É. – 6919/2008)
20930 Gyál Város Önkormányzata (hitelnyújtás – K. É. –
7529/2008)
20931 Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (30 méter
mûködési magasságú, magasból mentõ kosaras tûzoltó
gépjármûvek szállítása – K. É. – 7562/2008)

Helyesbítés
20933 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat helyesbítése (Budapest XVI. kerületi útépítések tervezése I.
– K. É. – 7532/2008)
20933 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat helyesbítése (Budapest XVI. kerületi útépítések tervezése I.
– K. É. – 7533/2008)
20933 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat helyesbítése (Budapest XVI. kerület, Lemhényi Dezsõ Általános
Iskola részleges felújítása és akadálymentesítése
II. ütem – K. É. – 7617/2008)

A Közbeszerzési Értesítõ 58. számának (2008. május 23.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK
Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hirdetmények
Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
20942 Budapesti Mûszaki Fõiskola (szolgáltatási szerzõdés a
Budapesti Mûszaki Fõiskola Kandó Kálmán Kollégiumának kapacitás-korszerûsítésére és üzemeltetésére – K. É. – 7501/2008)
20949 Budapesti Rendõr-fõkapitányság (a BRFK állománya
részére tanévkezdéshez szükséges eszközök vásárlásához felhasználható utalvány beszerzése – K. É. –
7530/2008)
20954 Debreceni Egyetem (EM-233., ajánlatkérõ Tudományegyetemi Karok központi irattárának létrehozása és
üzemeltetése, valamint a központi külsõ és belsõ iratkezelési-érkeztetõi feladatok ellátása – K. É. – 6946/2008)
20958 FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet
(ÚMVP hirdetésszervezési és egyes kapcsolódó feladatok ellátása – K. É. – 7313/2008)
20966 ITD Hungary Zrt. (kiállításszervezés, keretmegállapodás – K. É. – 7308/2008)

20972 Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság (Bp., Fiumei út 19/A szám alatti irodaépület takarítási feladatainak ellátása – K. É. – 7388/2008)
20978 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (közúthálózat-fejlesztési vizsgálatok, tanulmányok, gazdaságossági
vizsgálatok, biztonsági audit – K. É. – 7431/2008)
20986 Központi Statisztikai Hivatal (a KSH kijelölt épületeiben
takarítási feladatok ellátása – K. É. – 6297/2008)
20991 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [ajánlati felhívás az
51. sz. fõút Dunapataj belterület és Dunapataj–Kalocsa
ipartelepi
úti
csomópont
közötti
szakasz
(103+121–114+702.34 km-sz. között) 11,5 t-s burkolatmegerõsítésének elvégzéséhez szükséges építési beruházásra – K. É. – 7466/2008]
20997 Országos Rendõr-fõkapitányság Gazdasági és Igazgatási
Fõigazgatóság GEI (az ORFK Oktatási Igazgatóság dunakeszi telephelyén lévõ kutyák ellátásához szükséges
tápok beszerzése – K. É. – 7250/2008)
21003 Zala Megyei Kórház (csípõ- és térdprotézisek és csontcement beszerzése – K. É. – 6779/2008)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban
21008 FGSZ Földgázszállító Zrt. (Dunaújváros 4. gázátadó állomás létesítése – K. É. – 7531/2008)
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Részvételi felhívás egyes ágazatokban
21014 Budapest Airport Zrt. (a Budapest Airport Zrt. részére a
takarítási tevékenységet végzõ munkavállalóinak munkáltatói jogutódlás keretében történõ átvételével utasforgalmi, iroda jellegû stb. területek takarítása
– K. É. – 7350/2008)
21019 Budapesti Közlekedési Zrt. Mûszaki Igazgatóság (ajánlatkérõ által üzemeltetett metró-, MFAV-, villamos-, fogaskerekû és HÉV-jármûvekhez nyers kerékabroncs
szállítása – K. É. – 6719/2008)
21024 FGSZ Földgázszállító Zrt. (a beregdaróci kompresszorállomáson a K-104-es gépegység 70 000 üzemóra utáni
felújítása – K. É. – 7551/2008)

3109

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények
Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására
21067 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (hulladéklerakó bõvítése – K. É. – 7464/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására
21073 Kasz-Farm Termelõ és Szolgáltató Kft. (gépbeszerzés
– K. É. – 6688/2008)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására
21031 Egészségügyi Minõségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet (Társadalmi Megújulás Operatív Program 6.2.6
Megvalósíthatósági tervek minõségbiztosítása a tervezett jelentõs beruházásoknál címû kiemelt projekt
A komponensének megvalósításához szükséges szakértõi szolgáltatások igénybevétele – K. É. – 7500/2008)

Részvételi felhívás meghívásos eljárás megindítására
21079 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Ellátó és
Szolgáltató Szervezete (felújítási munkák: a Szolnok,
Kossuth tér 9. – polgármesteri hivatal 2. sz. épület földszintjén és elõcsarnokában, a balatonföldvári üdülõ tetõhéjazatának cseréje – K. É. – 7462/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására
21038 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (az országos népszavazások, illetve választások elõkészítése és lebonyolítása során projektmenedzselési, projektadminisztrációs és -dokumentációs
szolgáltatás biztosítása – K. É. – 7358/2008)
21045 MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (hitelszerzõdés folyószámlahitel biztosítására – K. É. – 7366/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására
21052 Magyar Televízió Zrt. (komplett HD-adás lebonyolító
rendszer, adáslebonyolító szoftverrel, rendszertelepítéssel, üzembe helyezéssel és különbözõ kiegészítõ eszközök beszerzése – K. É. – 7435/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
21087 Fejér Megyei Szent György Kórház [computertomográfiás (CT) és mágneses rezonancián alapuló (MR)
diagnosztikai vizsgálatok végzése fekvõ- és járóbetegek
részére – K. É. – 7518/2008]
21091 Kõbányai Vagyonkezelõ Zrt. (S1 projekt terület õrzés-védelmi feladatainak ellátása – K. É. – 7244/2008)
21096 Sajókaza Község Önkormányzata (Sajókaza Község Önkormányzata fenntartásában mûködõ intézményekben
közétkeztetési szolgáltatás ellátása – K. É. – 7685/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
Részvételi felhívás meghívásos eljárás megindítására
21059 Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. (2. telephely kármentesítése – K. É. – 7137/2008)

Visszavonás
21063 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ visszavonása (a Strukturális Alapok és Kohéziós Alap közlekedési
projektekhez kapcsolódó független minõségbiztosítási,
közbeszerzési bírálati eljárásban közremûködõ szakértõi és a végrehajtás során felülvizsgálati és egyéb szakértõi munkák ellátása – K. É. – 7603/2008)

21102 Fertõszentmiklós Nagyközség Önkormányzata (mikrotérségi ifjúsági és szociális központ kialakítása – K. É. –
7339/2008)
21104 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [parkolásirányítási rendszer Budapestre (K488) – K. É. – 7330/2008]
21108 Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Gyõr, városháza villamos rekonstrukciója II. ütem elvégzése
– K. É. – 7584/2008)
21113 Halásztelek Nagyközség Önkormányzata (szennyvízcsatorna kiépítése – K. É. – 6936/2008)
21117 Hatvan Város Önkormányzata (játszótéri eszközök beszerzése – K. É. – 7288/2008)
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21120 Kõbányai Vagyonkezelõ Rt. (energiamegtakarítást célzó
beruházás – K. É. – 7371/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

21125 Nagy Imre Alapítvány (teljes körû kivitelezõi és kiállításkivitelezõi szolgáltatás a Nagy Imre Ház felújítására, belsõ átalakításának építési és belsõépítészeti munkáira, állandó kiállítás kivitelezésére – K. É. –
7583/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

21128 Nemzetbiztonsági Hivatal (iskolakezdési és ajándékutalvány szállítása – K. É. – 7422/2008)
21131 Pesterzsébet Önkormányzata (étkezési utalványok beszerzése – K. É. – 7540/2008)
21136 Társasház, Szeged, Gáspár Zoltán u. 6. (Szeged, Gáspár
Zoltán u. 6. sz. alatti iparosított technológiával épített
lakóépület energiatakarékos felújítása, homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzatok hõszigetelése, festése, lapos tetõ hõ- és vízszigetelése, páraelszívók felszerelése
– K. É. – 7056/2008)
21140 Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona (élelmiszer-beszerzés – K. É. –
6894/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

21146 Agrabona Kft. (baromfitelepek korszerûsítése – trágyakezelés – K. É. – 7436/2008)
21149 Bakonyerdõ Erdészeti és Faipari Zrt. (Tapolca-Zalaháp
Parkettagyár kazánüzem-rekonstrukciója II. ütem
– K. É. – 7200/2008)
21155 Bányavagyon-hasznosító Kht. (kútbeálló készítése II.
– K. É. – 7395/2008)
21159 Biatorbágy Város Önkormányzata (ajánlatkérõ területén
az önkormányzat tulajdonát képezõ Szalonna utcacsoport és Zugor utcacsoport útépítés, forgalomtechnika
és csapadékvíz-elvezetés kiépítésének, zöldterület-revitalizáció elvégzése az engedélyezési és építési tervek
alapján – K. É. – 7246/2008)
21170 Károly Róbert Fõiskola (Károly Róbert Fõiskola Gazdasági és Mûszaki Igazgatósága elhelyezésére szolgáló
irodaépület kivitelezése – K. É. – 7451/2008)
21175 Magyar Nemzeti Bank (távközlési rendszerekkel kapcsolatos szolgáltatás – K. É. – 7536/2008)
21184 Szentes Város Önkormányzata (új 100 férõhelyes idõsek
otthona I. eszközbeszerzés – K. É. – 7360/2008)
21191 Páty Község Önkormányzata (a Bocskai István Általános
Iskola régi épületének felújítási munkái – 2. ütem
– K. É. – 7549/2008)
21198 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (ajánlatkérõ közterületeinek reklám célú hasznosítása reklámgazdai feladatok ellátásával – K. É. – 7681/2008)
21205 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. (14 db parkolójegy-kiadó automata és 43 db
csipkártyaolvasó beszerzése – K. É. – 7519/2008)
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21209 AGROPRODUKT Kft. (jánoshalmai állattartó telepen a
trágyatároló rendszer korszerûsítése – K. É. –
6881/2008)
21211 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (Unimog nyári adapterek
beszerzése/2008. – K. É. – 7677/2008)
21213 Budapest Airport Zrt. (a T2A-B terminálok közötti
transzfer utasfolyosó, poggyászosztályozó épület, illetve a bontási/építési munkákat elhatároló kerítés kialakítása – K. É. – 7491/2008)
21216 Budapest Fõváros Önkormányzata (a Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház A épület IV. tûzszakaszba tartozó területe kiviteli tervdokumentációjának
elkészítése és a kivitelezés során tervezõi mûvezetés biztosítása – K. É. – 7152/2008)
21218 Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. (Széchenyi gyógyfürdõ mûemléki rekonstrukciójának II. ütemében
megvalósuló kivitelezés mûszaki ellenõrzése tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményérõl tájékoztató
– K. É. – 7749/2008)
21221 Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. (Gellért gyógyfürdõ
mûemléki rekonstrukciójának II. ütemében megvalósuló kivitelezés mûszaki ellenõrzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményérõl tájékoztató – K. É. –
7750/2008)
21223 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (Budapest
I. Kerület Önkormányzata feladatába tartozó közterületi zöldfelületek, lépcsõk és fasorok fenntartási munkái, továbbá az önkormányzati kezelésû fák növényvédelmi munkái – K. É. – 6705/2008)
21226 Budapesti Rendõr-fõkapitányság (a Budapesti Rendõr-fõkapitányság által üzemeltetett konyhák élelmiszer-ellátásához szükséges I. osztályú minõségi követelményeknek megfelelõ különféle élelmezési anyagok beszerzése
tárgyú eljárás eredménye – K. É. – 7406/2008)
21231 Budapesti Történeti Múzeum [szondázó jellegû vagy
megelõzõ régészeti feltárás elvégzése (kf-2008/03.)
– K. É. – 6323/2008]
21251 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hajdú-Bihar megyei hulladékgazdálkodási program – rekultiváció – K. É. – 6746/2008)
21254 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Gyõr–Gönyû országos közforgalmú kikötõ intermodális központ közlekedési kapcsolatainak fejlesztése, II. ütem megvalósítása – K. É. – 7012/2008)
21257 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (STANAG 6001-es nyelvtanfolyamok, keretszerzõdés, 2008–2010. – K. É. – 7767/2008)
21260 IKV Ingatlankezelõ és Vagyongazdálkodó Zrt. (ajánlatkérõ központi irodaházának rekonstrukciója és az ügyfélszolgálat akadálymentesítése építési munkái során
felmerülõ pótmunkák – K. É. – 6713/2008)
21263 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság és az ellátási körébe tartozó
szervezetek részére taxi rendszerû személyszállítási
szolgáltatás elvégzése – K. É. – 7228/2008)
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21265 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (a MÁV Zrt. 2008. évi hálózati szintû munka-,
védõruházatának körébe tartozó lábbelik gyártása,
raktározása és meghatározott telephelyekre történõ kiszállítása – K. É. – 6785/2008)
21268 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (a MÁV Zrt. 2008. évi hálózati szintû munka-,
védõruházatának körébe tartozó felsõruházati termékek konfekcionálása, raktározása és meghatározott telephelyekre történõ kiszállítása – K. É. – 6789/2008)
21273 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (diszpécserrendszerek
korszerûsítése – K. É. – 7326/2008)
21276 Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelõ Zrt. (Mechatronikai Ipari Park infrastruktúrájának kiépítése
– K. É. – 6977/2008)
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Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl
21326 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (Budapest
I. kerület, Döbrentei u. 15. sz. alatti mûemlék lakóépület felújításának építési engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészítése tárgyú gyorsított meghívásos eljárás
részvételi szakasz eredményének közzététele – K. É. –
7635/2008)
21328 Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(városmarketing – K. É. – 7605/2008)
21329 Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(e-önkormányzat – K. É. – 7606/2008)
21331 Milkmen Kft. (tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl – K. É. – 7742/2008)

21277 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Panel XII.
csomag – K. É. – 6739/2008)
21281 Nagyfai Országos Bv. Intézet (élelmiszer-alapanyag beszerzése – K. É. – 5949/2008)
21289 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a
3–35. sz. fõút 11,5 tonnás tengelyterhelésre történõ burkolatmegerõsítés kivitelezésének garanciális idõszakában nyújtandó mérnöki feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményérõl – K. É. – 7151/2008)
21291 Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Kis-Balaton turisztikai fejlesztése címû projekt keretén belül webkamerás rendszer kiépítése – K. É. –
6130/2008)
21294 Pálhalmai Agrospeciál Kft. (az EMVA állattartó telepek
korszerûsítéséhez nyújtandó támogatásokra benyújtott pályázat megvalósítása az ajánlatkérõ tejtermelõ
tehenészeti telepén – K. É. – 6929/2008)
21296 Péczeli József ÁMK Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola, Putnok (ajánlatkérõ részére élelmiszer beszerzése
– K. É. – 6400/2008)
21302 Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház, Egyetemi Oktató Kórház
Zártkörûen Mûködõ Nonprofit Rt. (varróanyagok beszerzése – K. É. – 6628/2008)
21306 Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház, Egyetemi Oktató Kórház
Zártkörûen Mûködõ Nonprofit Rt. (kötszerek beszerzése
– K. É. – 6630/2008)
21311 Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház, Egyetemi Oktató Kórház
Zártkörûen Mûködõ Nonprofit Rt. (szemlencsék beszerzése – K. É. – 6633/2008)
21315 Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház, Egyetemi Oktató Kórház
Zártkörûen Mûködõ Nonprofit Rt. (fertõtlenítõszerek beszerzése – K. É. – 6635/2008)
21319 Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdõgyógyintézete
(4346/Farkasgyepû/08 Gyógyszerek – K. É. –
6985/2008)
21322 Volánbusz Zrt. (vállalkozási szerzõdés Ikarus 435 és
Ikarus E94 típusú autóbuszok karosszériafelújítására
– K. É. – 7729/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
21333 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ (étkezési utalvány – K. É. – 6949/2008)
21333 Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat (út- és járdaépítések, út- és járdafelújítások, kiskorrekciós munkák a
II. kerület területén 2007. – K. É. – 7108/2008)
21334 Budapest Fõváros Levéltára (adómentes étkezési utalványok beszerzése – K. É. – 7082/2008)
21334 Budapest Fõváros Levéltára (egységes elektronikus gyûjteményi rendszer beszerzése, implementálása, dokumentálása, használatának oktatása és középtávú támogatása – K. É. – 7085/2008)
21335 Budapest Fõváros Levéltára (az ajánlatkérõ épületének
élõerõs vagyonvédelmi és recepciós szolgálat ellátása
– K. É. – 7089/2008)
21336 Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek
Szakkórháza, Deszk [kardiológiai és légzésdiagnosztikai
eszközök beszerzése (3/Ny/2007./Deszk Kórház)
– K. É. – 7091/2008]
21336 Csongrád Megyei Önkormányzat (egészségügyi gép-mûszerek beszerzése – K. É. – 7063/2008)
21337 Dalmandi Mezõgazdasági Zrt. (Dalmand – állattartó telepek korszerûsítése – trágyakijuttatás, gépbeszerzés
– K. É. – 7179/2008)
21338 Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal (4 db személygépjármû beszerzése – K. É. – 7145/2008)
21338 Ferencvárosi Önkormányzat (önkormányzati tulajdonú
1094 Budapest, Balázs B. u. 26/A fszt. 8. szám alatti
26 m2 alapterületû lakás teljes felújítása – K. É. –
7100/2008)
21339 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XVI., Ságvári u.
(Szent Korona u.–Rákosi u. között) csatornarekonstrukció tervezése – K. É. – 7115/2008]
21340 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [VIII., Gyõrffy István u.
(Rezsõ tér–Könyves Kálmán krt. között) csatornarekonstrukció tervezése – K. É. – 7116/2008]
21340 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [V., Steindl Imre u.
(Széchenyi rakpart–Akadémia u. között) csatornarekonstrukció tervezése – K. É. – 7117/2008]
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21341 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XIV., Emília u. csatornarekonstrukció tervezése (Mexikói út–Törökõr u.
között) – K. É. – 7119/2008]

21352 Vám- és Pénzügyõrség Szociális, Egészségügyi és Kulturális Központja (épületek körüli járdák felújítása, felszíni csapadékvíz elvezetése – K. É. – 7526/2008)

21341 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XIV., Bánki Donát u.
csatornarekonstrukció tervezése (Bánki Donát
u. 14–16. között) – K. É. – 7120/2008]

21352 VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
(ROP 3.1.2 és ROP 3.4.2 projektek független könyvvizsgálata – K. É. – 7093/2008)

21342 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XVI., Lapát u. (Szabadföldi út–Lapos u. között) csatornarekonstrukció
tervezése – K. É. – 7121/2008]
21342 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [V., Stollár Béla u.
(Balassi Bálint u.–Falk Miksa u. között) csatornarekonstrukció tervezése – K. É. – 7122/2008]
21343 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XIV., Pancsova u.
(Bácskai u.–Nagybecskerek tér között) csatornarekonstrukció tervezése – K. É. – 7123/2008]
21344 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. [közterületre történõ
vízbiztosítás és csaphasználat (K326) – K. É. –
6507/2008]
21344 Fõvárosi Vízmûvek Zrt. (Budapest IX. kerület, Vámház
körúti nyílt árkos vízvezeték rekonstrukciója – K. É. –
6307/2008)
21345 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség [MH katonai szervezeteinek hajtóanyaggal történõ ellátása 2007–2009. évben (elj.azonosító:
25081/06-10/79) – K. É. – 6947/2008]

21353 VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
(a VÁTI Kht. munkatársai részére otthoni internetes
kapcsolatok létesítése flottarendszerben – K. É. –
7389/2008)
21354 Volánbusz Zrt. (28 db használt MAN ÜL 313 típusú
autóbusz tartós bérlete – K. É. – 7068/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
21355 Felsõ-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (egy darab rendezési és fejlesztési terv elkészítése
a csegöld–csengersimai ökopark vonatkozásában
– K. É. – 7405/2008)
21356 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (a 31. sz. fõút
Jász-Nagykun-Szolnok megyei szakaszai burkolatmegerõsítésének engedélyezési és kiviteliterv-dokumentációjának elkészítése – K. É. – 7234/2008)

21345 Magyar Nemzeti Bank (szállítási és rakodási szolgáltatás
igénybevétele – K. É. – 7073/2008)

21356 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (a 33. sz. Füzesabony–Debrecen másodrendû fõút Jász-NagykunSzolnok megyei szakaszai burkolatmegerõsítésének engedélyezési és kiviteliterv-dokumentációjának elkészítése – K. É. – 7678/2008)

21346 Magyar Nemzeti Bank (az MNB PKI infrastruktúrájának funkcionális bõvítése – K. É. – 7149/2008)

21357 Pécsi Vízmû Zrt. (Pécs, déli szennyvízfõgyûjtõ rekonstrukciója II. ütem – K. É. – 6899/2008)

21347 Magyar Nemzeti Bank (tájékoztató a szerzõdés részteljesítésérõl 1 év – pénzfeldolgozó berendezések karbantartása és eseti javítása – K. É. – 7211/2008)

21358 Zalabér Község Önkormányzata [Zalabér, Celldömölk,
Keszthely, Zalaszentgrót, Vasvár – hulladéklerakó, hulladékkezelõ létesítmények, átrakóállomás, hulladékgyûjtõ udvarok és szigetek létesítése (1. sz. szerzõdésmódosítás) – K. É. – 7450/2008]
21359 Zalabér Község Önkormányzata [Zalaegerszeg keretén
belül hulladékgyûjtõ és hulladékkezelõ létesítmények
kivitelezése (1. sz. szerzõdésmódosítás) – K. É. –
7454/2008]
21360 Zalabér Község Önkormányzata [Nyugat-Balaton és Zala-völgye térségi regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer projekttel kapcsolatos környezetvédelmi
felülvizsgálat és rekultivációtervezés elvégzése (1. sz.
módosítás) – K. É. – 7682/2008]

21348 Monor Város Önkormányzata (ajánlatkérõ önkormányzat folyószámlahitelkeret-szerzõdése – K. É. –
6306/2008)
21348 Nyíregyháza, Ungvár sétány 23–27. Társasház Lakóközössége (LKFT-2005-LA-2-05-10-94 energiamegtakarítási program, az épület lépcsõházaiban és lakásaiban
fokozottan hõszigetelt kivitelû nyílászárók beépítése
5 kamrás PVC-profil – K. É. – 6982/2008)
21349 Országgyûlés Hivatala (1. gázveszélyjelzõ rendszer kiépítése az ajánlatkérõ épületében, az Országház Balassi
Bálint utcai kazánházában, valamint a kettõ közötti
közmûalagútban, 2. az Országház F osztály alagsori folyosóján a meglévõ tûzjelzõ rendszer átalakítása
– K. É. – 6996/2008)

21361 Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás [NyugatBalaton és Zala-völgye térségi regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer projekttel kapcsolatos környezetvédelmi felülvizsgálat és rekultivációtervezés elvégzése (2. sz. módosítás) – K. É. – 7683/2008]

21350 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (sebészeti varróanyagok szállítása – K. É. – 6587/2008)
21350 Pilis Város Önkormányzata (Pilis város ivóvízellátása,
továbbfejlesztési munkák elvégzésére kiviteli tervek
– K. É. – 6978/2008)
21351 Semmelweis Egyetem (Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet részére mikroszkópok, mikrotomok, metszetfedõ automata beszerzése – K. É. – 7418/2008)

Helyesbítés
21363 Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. május 16-i
55. számában K. É. – 7243/2008 számon megjelent
ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. – 7695/2008)
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Módosítás
21364 Fõvárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház
módosítása (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. április 28-i
50. számában K. É. – 5875/2008 számon megjelent egyszerûsített eljárás ajánlati felhívásának módosítása
– K. É. – 7802/2008)
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21378 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság elnöke által a Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága Gazdasági Fõosztálya közbeszerzési eljárása ellen
hivatalból kezdeményezett eljárása)

BÍRÓSÁGI ÍTÉLETEK
A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG
HATÁROZATAI
21366 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (az Immofix Kft. és a Goodmilk Kft. által a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal eljárása ellen benyújtott jogorvoslati kérelem)
21371 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a Rivális Security Kft. jogorvoslati kérelme a Tessedik Sámuel Fõiskola közbeszerzési eljárása ellen)
21375 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a HÉLIKER
Kereskedelmi Zrt. által benyújtott a Co-op Hungary
Nagykereskedelmi és Szolgáltató Zrt. és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közbeszerzési eljárása elleni jogorvoslati kérelme)

21384 Fõvárosi Bíróság 7.K.31.720/2006/25. számú ítélete
(K. É. – 6569/2008)
21386 Fõvárosi Bíróság 13.K.34.587/2005/5. számú ítélete
(K. É. – 6782/2008)
21390 Fõvárosi Bíróság 14.K.31974/2007/7. számú ítélete
(K. É. – 6790/2008)
21394 Legfelsõbb Bíróság Kfv.III.37.233/2007/9. számú ítélete
(K. É. – 7074/2008)
21396 Fõvárosi Ítélõtábla 3.Kf.27.173/2007/15. számú ítélete
(K. É. – 6643/2008)
21399 Fõvárosi Ítélõtábla 4.Kf.27.407/2007/8. számú ítélete
(K. É. – 6788/2008)
21402 Fõvárosi Ítélõtábla 3.Kf.27.533/2007/5. számú ítélete
(K. É. – 7259/2008)

A Közbeszerzési Értesítõ 59. számának (2008. május 26.) tartalomjegyzékérõl
HIRDETMÉNYEK
Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hirdetmények
Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
21414 Balatonfüred Város Önkormányzata (Balatonfüred, Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképzõ Iskola és Kollégium éttermi szárnyának felújítása – K. É. – 7651/2008)
21419 Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza
(Pándy Kálmán Kórház laboratóriumi reagens beszerzése – K. É. – 7499/2008)
21426 Budapest Fõváros XIX. Kerületi Önkormányzat Kispesti
Egészségügyi Intézete (4351/XIX.KER/08 labordiagnosztikum – K. É. – 7558/2008)
21432 Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Szekszárd, lõtéri vízbázis területén kialakult klórozott szénhidrogén-szennyezettség kármentesítése
– K. É. – 7483/2008)
21437 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tervezési szerzõdés
a TA002-K081.06 81 sz. fõút Kisbér elkerülõ út engedélyezési és kiviteli terv korszerûségi felülvizsgálata, fedvényterv készítése, valamint az építési engedély módosítása tárgyában – K. É. – 7459/2008)

21443 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [ajánlati felhívás
M9 autóút 51. és 54. számú fõutak (19+000–31+300
km-szelvény) közötti szakasz kivitelezésének mérnöki
felügyelete, valamint a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás bírálati szakaszában való szakértõi közremûködésre – K. É. – 7546/2008]
21449 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet [gyógyszerek, infúziók beszerzése (SG-344) – K. É. –
7604/2008]
21455 Regionális Fejlesztési Holding Rt. (FIDIC szerinti mérnöki és mûszaki ellenõri szolgáltatások ellátása „Az intermodális közforgalmú ipari-logisztikai terület kialakítása Fényeslitke–Komoró térségében” projekt megvalósításához tárgyú ajánlati felhívás – K. É. –
7601/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására
21462 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (magas- és mélyépítéshez kapcsolódó mûszaki tervezés és tanácsadás
– K. É. – 7478/2008)

Elõzetes tájékoztató hirdetmény
21469 Országgyûlés Hivatala (az Országház 4–8. számú és
18–22. számú homlokzatai, valamint az 1. számú kocsialáhajtó felújítása – K. É. – 7238/2008)
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Tervpályázati kiírás
21471 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (tervpályázat
Pécs – EKF-városrész közterületeinek megújítására
– K. É. – 7609/2008)
21474 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (tervpályázati
kiírás Pécs, Indóház tér és környéke rendezése tárgyban – K. É. – 7621/2008)
21478 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (tervpályázat a
Pécs-kelet központi területeinek megújítása tárgyban
– K. É. – 7633/2008)

Módosítás
21482 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. módosítása (hõtermelõ
és -elosztó rendszer üzemeltetése és karbantartása tárgyú ajánlati felhívás módosítása – K. É. – 7667/2008)

2008/22. szám

21520 MNV Zrt. (a magyar állam tulajdonában álló, és az állami vagyonkörbe tartozó, 250 millió forintot el nem érõ
értékû ingatlanok értékbecslése, esetenként természeti
és mûemléki érték meghatározása, környezeti kár értékének meghatározása – K. É. – 7448/2008)
21525 MNV Zrt. (a magyar állam tulajdonában álló, és az állami vagyonkörbe tartozó, 250 millió forintot meghaladó
értékû ingatlanok értékbecslése, esetenként természeti
és mûemléki érték meghatározása, környezeti kár értékének meghatározása – K. É. – 7449/2008)
21529 MNV Zrt. (részesedések és üzletrészek forgalmi értékének meghatározása vállalkozási szerzõdés keretében
– K. É. – 7452/2008)
21533 Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Fõigazgatóság (Pécsi
Tudományegyetem I. Sz. Gyakorló Általános Iskolája
részére diákélelmezési szolgáltatások ellátása a
2008/2009-es tanév szorgalmi idõszakában – K. É. –
7590/2008)
21538 Pszichiátria Szakkórház és Betegotthon, Izsófalva (mosodai szolgáltatás – K. É. – 7476/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények
Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására
21488 Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (ajánlatkérõ
székhelyén a szerverterem klímaberendezéseinek, illetve a villamos és gépészeti rendszereinek kiegészítése és
kapacitásbõvítése, valamint ezek üzemeltetése – K. É. –
7674/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására
21495 Szegedi Tudományegyetem (SZTE egyes intézményei világításának korszerûsítése és karbantartása – K. É. –
7746/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
21543 Berettyóújfalu Város Önkormányzata (a Bessenyei
György Szakközépiskola Leánykollégiuma és a Bessenyei György Szakközépiskola Fiúkollégiuma felújítási
munkáinak, valamint az Eötvös József Szakképzõ Intézet Kollégiuma iskolaépületté történõ átalakítási munkáinak elvégzése – K. É. – 7414/2008)
21546 Budapest Fõváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata
(fejlesztési célú hitel 100 000 000 Ft összegben – K. É. –
7354/2008)
21550 Budapest Fõváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata (Bp. VII. kerület, Bethlen Gábor tér rendezése
– K. É. – 7844/2008)
21555 Csorvás Város Önkormányzata (kerékpárút építése
Csorvás belterületén – K. É. – 7188/2008)
21558 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (1 db kotró-rakodó gép beszerzése – K. É. – 7484/2008)

21498 Budapest Fõváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata (járdatakarítás és -mosás 2008. – K. É. –
7830/2008)

21561 Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idõsek Otthonai (ajánlatkérõ részére élelmiszer beszerzése – K. É. – 7274/2008)

21502 Budapest XVIII. Kerület Pestszentlõrinc-Pestszentimre
Önkormányzata (közétkeztetési feladatok ellátása
– K. É. – 7702/2008)
21507 Bugyi Nagyközség Önkormányzata (központi orvosi
ügyelet – K. É. – 6381/2008)

21567 Hatvan Város Önkormányzata (egyes önkormányzati kezelésû közutak felújítása és megépítése – K. É. –
7841/2008)

21512 Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdasági és Mûszaki
Fõigazgatóság (étkezési szolgáltatás biztosítása az ELTE közoktatási intézményei számára – K. É. –
7512/2008)
21517 Fõvárosi Önkormányzat Uzsoki Utcai Kórház (ESWLmódszerrel testen kívüli elektromágneses lökéshullámmal végzett vesekõzúzó egészségügyi szolgáltatás biztosítása a szükséges kezelõ- és kiszolgálószemélyzettel,
berendezéssel, anyagokkal ajánlatkérõ székhelyén
– K. É. – 7467/2008)

21572 HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. (pékáru szállítása a HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. részére
12 hónapos idõtartamra – K. É. – 7797/2008)
21582 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (közúti személygépkocsi beszerzése – K. É. –
7496/2008)
21586 Kazincbarcika Város Önkormányzata (önkormányzati
biztosi feladatok ellátása a Kazincbarcikai Városi Kórháznál – K. É. – 7692/2008)
21590 Legfõbb Ügyészség (ügyészségi irodaházak rekonstrukciójához engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése
– K. É. – 7665/2008)
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21595 Mangal Ilona Kft. (mezõgazdasági gép beszerzése ajánlatkérõ részére – K. É. – 7670/2008)
21598 Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (szilárd burkolatú út építése – K. É. – 7862/2008)
21601 Sárbogárd Város Önkormányzata (villamos energia beszerzése 2008. augusztus 1. és 2008. december 31. közötti idõszakban – K. É. – 7428/2008)
21604 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Székesfehérvár közigazgatási területén az egyéni képviselõi körzetekben út és járda, valamint parkolók tervezése – K. É. – 7650/2008)
21609 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnok,
Kaán K. u. 20. sz. alatti szociális intézmény akadálymentesítése – K. É. – 7744/2008)
21613 Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdõ Kórház, Egyetemi Oktató Kórház Zártkörûen Mûködõ Nonprofit Rt. (mûtõasztalok beszerzése
– K. É. – 7541/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
21617 Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. (KIR tevékenységeivel összefüggésben az alábbi szezonális jellegû, irodai adminisztratív és adatrögzítési feladatok ellátása
– K. É. – 7508/2008)
21620 Húshasznú Szarvasmarha-tenyésztõ Bt. (Nyõgér, állattartó telepek – K. É. – 7901/2008)
21627 Komárom Város Önkormányzata (Komárom, Huszár utca útépítése, közvilágítás kiépítése és csapadékvíz elvezetése – K. É. – 7706/2008)
21632 Magyar Televízió Zrt. Beszerzés és Logisztika (irodaszer
– K. É. – 7542/2008)
21637 Mindszentgodisai Agroterm Kft. (ajánlatkérõ magyarhertelendi tehenészeti telepén az almos trágya kezelésének korszerûsítése és bõvítése – K. É. – 7863/2008)
21642 Mór Város Önkormányzata (Mór, Wekerle u., Szabadság
tér rehabilitációja – K. É. – 7026/2008)
21647 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nyíregyháza megyei jogú város közigazgatási területén folyékony hulladék gyûjtése, szállítása és a kijelölt ártalmatlanító helyen való lerakása – K. É. – 7132/2008)
21652 Szabómester Szakképzõ Iskola, Budapest (részleges tetõfelújítási munkák – K. É. – 7827/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
Tájékoztató az eljárás eredményérõl
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21669 Budapest Fõváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata
(étkezési utalványok beszerzése – K. É. – 5877/2008)
21671 Budapest XVIII. Kerület Pestszentlõrinc-Pestszentimre
Önkormányzata (informatikai rendszer üzemeltetési,
karbantartási, szoftverkövetési és szoftverfejlesztési
feladatainak ellátása – K. É. – 7912/2008)
21673 Csongrád Megyei Fõügyészség (étkezési utalványok
– K. É. – 7858/2008)
21676 Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma [(EM-228) gyógyszerkibocsátó stentek beszerzése
– K. É. – 6895/2008]
21678 Dédestapolcsány Község Önkormányzata (hulladékszállítási közszolgáltatás – K. É. – 7703/2008)
21680 ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. (Biatorbágy
120/25 kV-os transzformátorállomás építészeti és villamos technológiai kivitelezése, üzembe helyezése, provizóriumok kialakítása, bontása – K. É. – 7164/2008)
21682 Forray Máté Általános Iskola, Szegvár (fûszerek, szárazáruk beszerzése – K. É. – 7612/2008)
21684 FVM Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum Kht.
[magyar nemzeti stand építése, üzemeltetése és bontása
az alábbi helyszínen és idõpontban: I. „FOODEX” (Tokió, 2008. március 11–14.) 80 m2, II. „SALIMA” (Brno,
2008. március 4–7.) 80 m2 – K. É. – 3832/2008]
21687 FVM Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum Kht.
[magyar nemzeti stand építése, üzemeltetése és bontása
az alábbi helyszínen és idõpontban: I. „Gulfood” (Dubai, 2008. február 24–27.) 63 m2, II. „Alimentaria”
(Barcelona, 2008. március 10–14.) 135 m2 – K. É. –
3833/2008]
21689 Gerje Forrás Természetvédelmi, Környezetvédõ Kht.
(hulladékszállító jármû beszerzése lízingszerzõdés keretében – K. É. – 7055/2008)
21691 Hévízgyógyfürdõ és Szent András Reumakórház Kht.
[tendertervek elkészítése, árazatlan költségvetés elkészítése (SG-394.) – K. É. – 7886/2008]
21694 Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(fûnyírás – K. É. – 7608/2008)
21697 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (egységes
költségvetési tételrend kialakítása a hozzá kapcsolódó
adatbázissal – K. É. – 7882/2008)
21699 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (szakmai kiadványok, a Közút magazin, a Közúti és Mélyépítési
Szemle folyóirat, a Közlekedéstudományi Szemle címû
folyóirat kiadói feladatai, nyomdai elõállítása, terjesztése – K. É. – 7897/2008)
21702 Magyar Agrárkamara (a Magyar Agrárkamara országos, valamennyi megyére kiterjedõ informatikai rendszerének biztosítása havi szolgáltatási díj ellenében
201 különbözõ helyszínen, egy központi és a vidéki ügyfélszolgálati irodákban – K. É. – 6954/2008)

21664 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (felületi csúszásellenállás-mérés/2008. – K. É. – 7874/2008)

21705 Magyar Agrárkamara [a Magyar Agrárkamara 250
(+ 10%) alkalmazottja részére adómentes étkezési utalvány beszerzése, 12 000 Ft/fõ/hó, valamint a kapcsolódó
szolgáltatások biztosítása a dokumentációban részletezettek szerint – K. É. – 6959/2008]

21666 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (EFER-bõvítés/2008.
– K. É. – 7876/2008)

21707 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (folyószámlahitel biztosítása összesen 6,5 Mrd Ft értékben – K. É. – 7833/2008)

21661 Aba Nagyközség Önkormányzata (tájékoztató az eljárás
eredményérõl – K. É. – 7757/2008)
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21711 MNV Zrt. (nyomdatermékek nyomdai úton történõ elõállítása és terjesztése – K. É. – 7731/2008)
21713 MNV Zrt. (reklámügynökségi
– K. É. – 7740/2008)

feladatok

ellátása

21715 MNV Zrt. (PR- és rendezvényszervezési feladatok ellátása – K. É. – 7743/2008)
21718 MNV Zrt. (médiatervezési és -vásárlási feladatok ellátása – K. É. – 7745/2008)
21721 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az
M6–M60 koncessziós autópálya mûszaki képviselõjének irodahelyiségek bérlete tárgyú közbeszerzési eljárás eredményérõl – K. É. – 7610/2008)
21723 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az
M43 autópálya Szeged–Makó közötti Kohéziós Alapból
támogatott szakaszának kivitelezése során lebonyolító
mérnöki feladatok ellátása tárgyú eljárás eredményérõl – K. É. – 7694/2008)
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21798 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (parkok
és zöldterületek fenntartási feladatainak végzése
– K. É. – 5707/2008)
21799 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (vizes létesítmények üzemeltetése a város területén – K. É. –
5708/2008)
21800 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (érintésvédelmi gallyazás – K. É. – 5710/2008)
21800 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (hidak
mûszaki felügyeletének és fenntartási munkáinak végzése – K. É. – 5711/2008)
21801 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (csapadékvízárkok üzemeltetése a város I–IV. és VI. kerületében, valamint Fényes területén – K. É. – 5756/2008)
21802 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (fasorok
gondozása a város területén – K. É. – 5757/2008)

21727 Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet
(élelmiszer-beszerzés – K. É. – 7847/2008)

21803 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (zárt csapadékcsatornák üzemeltetése a város területén
– K. É. – 5758/2008)

21729 Semmelweis Egyetem [I. a Semmelweis Egyetem
2007. évi beszámolóinak, az Amerikai Egyesült Államokban általánosan elfogadott (US-GAP) számviteli
elvek szerinti elkészítése. II. Semmelweis Egyetem,
2007. évi beszámolójának, teljes körû könyvvizsgálata
– K. É. – 7497/2008]

21803 BOTÉSZ Bodzatermelõk Értékesítõ Szövetkezete (venyigebálázó gép mûszaki specifikáció szerint történõ beszerzése, szállítása és beüzemelése – K. É. – 7333/2008)
21804 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Budapest XVI. kerületében 5 utca burkolatfelújításának kivitelezése, 3. rész – K. É. – 7910/2008)

21732 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa
András Oktató Kórház (labor – K. É. – 7646/2008)

21805 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Budapest XVI. kerületében 5 utca burkolatfelújításának kivitelezése, 4. rész – K. É. – 7911/2008)

21735 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén 85 épületen utólagos hõszigetelési
feladatok és épületgépészeti rendszerek energiatakarékos felújítása és korszerûsítése vállalkozási szerzõdés
alapján – K. É. – 7161/2008)
21789 Szigetbecse Község Önkormányzata (a Szigetbecsei Általános Iskola felújítása és korszerûsítése – K. É. –
6898/2008)
21791 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (biológiai csípõszúnyog-gyérítés, valamint csípõszúnyogimágó-gyérítés légi kémiai és földi kémiai módszerrel történõ komplex elvégzésére Szolnok és térségében, 16 települési önkormányzat területén 2008–2012. években – K. É. –
7494/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl
21794 Dunaharaszti Város Önkormányzata (a Hunyadi János
Általános Iskola korszerûsítése – K. É. – 7291/2008)
21795 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [a 8119. j. út és a tatabányai ipari park csomópont (Bridgestone) kivitelezési munkáinak elvégzése – K. É. – 7364/2008]

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
21798 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (burkolatfelújítás tervezése/2007. – 3. rész – K. É. – 3285/2008)

21805 Csevak Csepeli Vagyonkezelõ Zrt. (ajánlatkérõ feladatába tartozó közterületi park, zöldterületek, fasorok
fenntartási munkái, továbbá növényvédelmi és parlagfûirtási munkáinak elvégzése – K. É. – 7263/2008)
21806 Dunaújvárosi Fõiskola (klíma- és rázásállósági vizsgálatokra szolgáló rendszer beszerzése – K. É. – 7722/2008)
21807 Felsõ-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (a Túr természeti értékeinek megõrzése és az árvízi biztonság növelése céljából mûszaki tervek, hatásvizsgálatok készítésére vonatkozó szerzõdés teljesítése
– K. É. – 7659/2008)
21808 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (11 db kistehergépkocsi beszerzése – K. É. – 6732/2008)
21808 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kaposvár,
Füredi úti ltp. – tömbrendezés – K. É. – 7845/2008)
21809 Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
(Kisdelta árvízi szükségtározó megnyitási hely korszerûsítése, megvalósíthatósági tanulmány – K. É. –
7823/2008)
21811 Köröstarcsa Község Önkormányzata (Köröstarcsa község szennyvízelvezetés és -tisztítás III. ütem – K. É. –
7808/2008)
21811 Magyar Nemzeti Bank (õrzés-védelmi feladatok ellátása
az MNB-ben – K. É. – 7094/2008)
21812 Magyar Országos Levéltár [levéltári dokumentumok (kataszteri térképek) digitalizálása – K. É. – 7708/2008]
21813 Magyar Turizmus Zrt. (Budapesti Vásárközpontban
megrendezésre kerülõ Utazás 2008. kiállításon az ajánlatkérõ egyes standjainak tervezése, kivitelezése, építése, üzemeltetése és bontása – K. É. – 5927/2008)
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21814 Magyar Turizmus Zrt. [ajánlatkérõ hirdetéseinek és
PR-anyagainak megjelentetése a külföldi nyomtatott,
elektronikus és közterületi médiában (kizárólag médiavásárlás) – K. É. – 5971/2008]
21815 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (ásványvíz és tea beszerzése – K. É. –
6192/2008)
21815 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (vasútiteherkocsi-alkatrészek fõvizsgája, javítása – K. É. – 6623/2008)
21816 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet (J épület
I. szintjének átalakítása, illetõleg a sebészeti épület
földszintjének és I. emeletének részleges átalakítása és
felújítása – K. É. – 7794/2008)
21817 Országos Mentõszolgálat (szolgáltatási szerzõdés az Országos Mentõszolgálat gépkocsiparkjának kötelezõ felelõsségbiztosítása, casco biztosítása: elemi kárra, lopáskárra, rongálás/töréskárra, valamint vezetõ és utas kiegészítõ balesetbiztosítására – K. É. – 7789/2008)
21817 Országos Vérellátó Szolgálat (8/OVSZ/2005. „Takarítás” – K. É. – 7719/2008)
21818 Vám- és Pénzügyõrség Központi Bûnüldözési Parancsnoksága (a Vám- és Pénzügyõrség Dél-dunántúli Regionális
Nyomozó Hivatala elhelyezésére szolgáló ingatlan bérletére vonatkozó szerzõdés teljesítése – K. É. – 7693/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
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21826 Szentendre Város Önkormányzata (kockakõ burkolatú
utak burkolatfelújítása: Bogdányi, Dézsma, Dunaár utcák, Lázár cár tér, Dézsma tér – K. É. – 7398/2008)
21826 Zalabér Község Önkormányzata [szakértõi segítségnyújtás biztosítása a kivitelezés koordinálására és az építési,
árubeszerzési és rekultivációs munkák felügyeletére
(1. sz. módosítás) – K. É. – 7654/2008]
21827 Zalabér Község Önkormányzata (szakértõi segítségnyújtás biztosítása a kivitelezés koordinálására és az építési,
árubeszerzési és rekultivációs munkák felügyeletére
(2. sz. módosítás) – K. É. – 7660/2008]

Helyesbítés
21829 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. helyesbítése (az
SAP-rendszer verzióváltása és moduljainak továbbfejlesztése – K. É. – 7701/2008)
21829 Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium helyesbítése (az UMLP ATL kampány tervezése és lebonyolítása – K. É. – 7479/2008)
21829 Semmelweis Egyetem helyesbítése (Semmelweis Egyetem részére gyógyszertár kialakítása tárgyú részvételi
felhívás helyesbítése – K. É. – 7700/2008)

Módosítás

21820 9400 Sopron, Baross u. 6–8. Társasház (lakóház homlokzati hõszigetelése és fûtés-korszerûsítése – K. É. –
7554/2008)

21830 Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata módosítása
(Gyõr, városháza villamos rekonstrukciója II. ütem elvégzése – K. É. – 7955/2008)

21820 ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. (ELMÛ DSO
Kft. ELcs7 csomagra elosztóhálózati beruházások tervezése, ELMÛ DSO Kft. ELcs10 csomagra elosztóhálózati beruházások tervezése – K. É. – 7336/2008)

21831 Villányi Szársomlyó Mezõgazdasági Kft. módosítása
(a Közbeszerzési Értesítõ 49. számában, 2008. április 25-én K. É. – 5802/2008 számon megjelent ajánlati
felhívás módosítása – K. É. – 7616/2008)

21821 Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium [tornaterem és kiszolgálóhelyiségek (Baross utca 62.–Rigó utca 16. szám alatti telephely) korszerûsítésére irányuló vállalkozási szerzõdés – K. É. –
6683/2008]
21822 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XIV. kerület,
Orsika tér, Orsika tér 4. sz.–Összefogás sétány közötti
szakaszán (hrsz.: 107100/35) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. – 7342/2008]
21822 Jövõ Háza Központ Tudományos Kulturális Kht. (Ability
Park kiállítás – K. É. – 2496/2008)
21823 Kemenesmagasi Evangélikus Egyházközség (ajánlatkérõ
mûemlék jellegû evangélikus templom felújításának kivitelezési munkái – K. É. – 2989/2008)
21824 Lakitelek Önkormányzat Falugondnoksága (élelmiszer
szállítása – K. É. – 6829/2008)
21825 Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet (könyv, folyóirat és
egyéb PR-anyagokra vonatkozó kiadvány, illetve
nyomdai elõkészítési és nyomtatási tevékenység
– K. É. – 6619/2008)
21825 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (IH-szerzõdés módosítása – K. É. – 7613/2008)

BÍRÓSÁGI ÍTÉLETEK
21833 Fõvárosi Bíróság 14.K.31.501/2007/8. számú ítélete
(K. É. – 7855/2008)
21837 Fõvárosi Ítélõtábla 3.Kf.27.562/2007/5. számú ítélete
(K. É. – 7260/2008)
21839 Fõvárosi Ítélõtábla 3.Kf.27.030/2008/3. számú ítélete
(K. É. – 7851/2008)
21841 Fõvárosi Ítélõtábla 3.Kf.27.567/2007/4. számú ítélete
(K. É. – 7853/2008)

A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG
HATÁROZATAI
21845 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal által a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztõ Zrt. közbeszerzési eljárása ellen hivatalból
kezdeményezett jogorvoslati eljárás)
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21847 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal által a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztõ Zrt. közbeszerzési eljárása ellen hivatalból
kezdeményezett jogorvoslati eljárás)

21857 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (az Uniglas-2005 Kft. Észak-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság közbeszerzési eljárása elleni jogorvoslati kérelme)

21849 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a Szõke és
Társai Kft. által a Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény közbeszerzési eljárása ellen elõterjesztett jogorvoslati kérelem)

21865 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság elnöke által a Miskolci Egyetem közbeszerzési eljárása ellen
hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárás)

21853 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (az Állami
Számvevõszék által Kazincbarcika Város Önkormányzata közbeszerzése ellen hivatalból kezdeményezett
jogorvoslati eljárás)

21869 A Közbeszerzési Döntõbizottság határozata (a Dél-pesti
T & T Építõipari Kft. által a Budapest XVIII. Kerület
Városüzemeltetõ Kht. közbeszerzési eljárása ellen benyújtott jogorvoslati kérelem)

A Cégközlöny 21. számában (2008. május 22.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-004887/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MAXWOOD Faipari és Kereskedelmi Betéti Társaság (1102 Budapest, Kolozsvári
u. 5/B; cégjegyzékszáma: 01 06 112048; adószáma:
28203632-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-005257/8. 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) Farkas és Fia Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság (1221 Budapest, Leányka u. 34.
fszt. 3; cégjegyzékszáma: 01 06 312057; adószáma:
28439275-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási ZRt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8., 1364 Bp., Pf. 428.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-08-000040/7. 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) LARSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. végelszámolás alatt (1141 Budapest, Gödöllõi
u. 134.; cégjegyzékszáma: 01 06 418651; adószáma:
28631477-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
LARSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Elõzõ székhelyei(i):
1171 Budapest, Almafa u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-08-001024/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HHBz-Management Koncertszervezõ Betéti Társaság (1074 Budapest, Rákóczi út 82.
I. em. 3.; cégjegyzékszáma: 01 06 610262; adószáma:
28889319-2-42) 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.
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A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-07-006223/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-001587/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 2. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) M’ARTEN Tervezõ és Kereskedelmi Betéti Társaság (1116 Budapest, Fehérvári út 120.; cégjegyzékszáma: 01 06 613069; adószáma: 29091472-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkezelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., 1276 Budapest, Pf. 77.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „EU-TRANSFER” Utazási,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1031
Budapest, Kuzsinszky utca 11.; cégjegyzékszáma:
01 06 720859; adószáma: 20245818-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 2.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-006505/11. 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) VIK-TEAM Ügynöki és Ingatlanforgalmazó Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (rövidített elnevezése: VIK-TEAM Bt. „v. a.”) (1074 Budapest, Dohány u. 92.; cégjegyzékszáma: 01 06 619703; adószáma: 28926498-1-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-005096/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GOLD GINGER Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1075 Budapest, Rumbach
S. u. 3.; cégjegyzékszáma: 01 06 715643; adószáma:
28946001-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelyei(i):
1165 Budapest, Andocs u. 39.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Vadász & Partners
Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft., 1112
Budapest, Neszmélyi u. 44.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-08-001609/7. 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) Mana Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1172 Budapest, Ezüst u. 39.; cégjegyzékszáma: 01 06 722034; adószáma: 20278564-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Mana Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: VIENNA CONSULT Gazdasági és Adótanácsadó Kft., 1119 Budapest,
Petzvál József u. 56. fszt. 4–5.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-006544/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ACÉLPAJZS 99’ Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1097 Budapest, Tagló u. 10.
fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 01 06 722119; adószáma:
20280486-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., levelezési cím: 1581 Bp., Pf. 108.
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A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-07-006295/7. 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) HUNPRIMOR Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt
(1183 Budapest, Népfürdõ u. 9. B ép.; cégjegyzékszáma:
01 06 722992; adószáma: 20301767-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
HUNPRIMOR Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
PRIMOR Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
1191 Budapest, Eötvös u. 12. 2. em. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-006339/8. 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) ZSOELLA Kereskedelmi Betéti
Társaság (1083 Budapest, Szigony u. 9. 10. em. 39.; cégjegyzékszáma: 01 06 735798; adószáma: 20763187-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev.-cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-003244/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Szász-Bau Építõipari Betéti Társaság (1071 Budapest, Damjanich u. 46. 4. em. 9/A; cégjegyzékszáma: 01 06 737482; adószáma: 20894560-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
ZEHER ANDRÁS ÉS TÁRSA Építõipari Betéti Társaság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befektetési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-006431/5. 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) SIKERES MÉDIA Szolgáltató,
Kereskedelmi és Egészségügyi Betéti Társaság végelszámolás alatt (1117 Budapest, Fehérvári út 38/A; cégjegyzékszáma: 01 06 745863; adószáma: 21121094-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SIKERES MÉDIA Szolgáltató, Kereskedelmi és Egészségügyi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-006916/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „RICHIE ’98” Ipari Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (1124 Budapest, Jagello
utca 20/B 2. em. 5.; cégjegyzékszáma: 01 06 753584; adószáma: 20148498-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelyei(i):
4281 Létavértes, Szilerdõ utca 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befektetési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-06-005390/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Szaniter Hungary Takarító és Szolgáltató Betéti Társaság (1134 Budapest, Angyalföldi utca 24. B ép. 2. em. 4.; cégjegyzékszáma: 01 06 764494;
adószáma: 21947049-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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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
25.Fpk.01-07-004194/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Privát Elek Számítástechnikai,
Fejlesztési Szolgáltatási és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1174 Budapest, Nagy-Hangács
u. 50.; cégjegyzékszáma: 01 09 070308; adószáma:
10422212-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„COMPREX-LIZING” Számítástechnikai, Fejlesztési
Szolgáltatási és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
1012 Budapest, Sziklai Sándor u. 24.
1012 Budapest, Lovas u. 24.
1095 Budapest, Soroksári út 8–10. 1. em. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40. 6/3.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-000811/10. 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) REXFORD Kereskedõ és Szolgáltató Kft. „végelszámolás alatt” (rövidített elnevezése:
REXFORD Kft. „v. a.”) (1068 Budapest, Király u. 98/A;
cégjegyzékszáma:
01
09
267825;
adószáma:
10882623-2-42) 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
24.Fpk.01-07-003316/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 29. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) TÉTÉNY Kertészeti és Mezõgazdasági Korlátolt Felelõsségû Társaság „Végelszámolás
alatt” (rövidített elnevezése: TÉTÉNY KFT. „v. a.”)
(1112 Budapest Jégcsap u. 5.; cégjegyzékszáma:
01 09 364435; adószáma: 10967524-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: l399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-08-000820/10. 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) CDL TRADE Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(1026 Budapest, Endrõdi S. u. 48.; cégjegyzékszáma:
01 09 367360; adószáma: 12009965-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
CDL TRADE Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
1011 Budapest Fõ u. 14–18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Kereskedelmi Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-001216/16. 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) HÚS-CENTER Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1144 Budapest, Csertõ
u. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 369804; adószáma:
12039089-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelyei(i):
1141 Budapest, Tihanyi u. 8.
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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A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-006726/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-08-001106/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) T account Számvitelszervezõ
és Adótanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1118 Budapest, Tûzkõ u. 10. VI/20.; cégjegyzékszáma:
01 09 561828; adószáma: 12145744-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Z-PORT Építõipari Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. „végelszámolás alatt” (1158 Budapest, Drégelyvár u. 31.; cégjegyzékszáma: 01 09 684256;
adószáma: 11938679-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Z-PORT Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Elõzõ székhelyei(i):
1214 Budapest, Lankás u. 20.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-08-001651/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) REDO Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1135 Budapest, Hun
u. 9/B III. em. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 662408; adószáma: 12283855-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-006741/5. 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) RUYI 98 HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1086 Budapest, Baross u. 123.; cégjegyzékszáma:
01 09 674853; adószáma: 11754679-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
RUYI 98 HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
1144 Budapest, Szentmihályi út 17. 8. em. 34.
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
24.Fpk.01-08-000522/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) YC Nemzetközi Kereskedelmi és
Piackutató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (rövidített elnevezése: YC Kft. „v. a.”)
(1108 Budapest, Bányató u. 4. 5. em. 22.; cégjegyzékszáma: 01 09 691251; adószáma: 12533459-2-42) 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
24.Fpk.01-08-000302/10. 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) CIVIS MERCATOR Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (rövidített elnevezése: CIVIS MERCATOR
KFT. „v. a.”) (1101 Budapest, Salgótarjáni u. 20.; cégjegyzékszáma: 01 09 695724; adószáma: 12629044-2-42) 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.
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A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-004306/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-000019/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BronzGold-Szolárium Építõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1196 Budapest, Hunyadi u. 77/B; cégjegyzékszáma:
01 09 700575; adószáma: 12728356-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
WASWORK Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett székhelyei(i):
1156 Budapest, Nyírpalota u. 58.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó ZRt., 1146 Budapest, Cházár András u. 9.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Diamond-hard Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1025 Budapest, Üstökös u. 1., rövidített elnevezése: Diamondhard Kft.; cégjegyzékszáma: 01 09 702837; adószáma:
12775293-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: l399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-001112/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) JETMAN Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (rövidített elnevezése: JETMAN Kft. „v. a.”)
(1134 Budapest, Róbert Károly krt. 102. 3. em. 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 700643; adószáma: 12729931-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Kereskedelmi
Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-000413/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Hungaro-Promax Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1056 Budapest, Belgrád rakpart 10. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 701773; adószáma: 12752577-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-000051/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TÉRKÕ-BAU Korlátolt Felelõsségû Társaság (1149 Budapest, Nagy Lajos király
útja 101.; cégjegyzékszáma: 01 09 709252; adószáma:
12904932-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Telephelye(i):
1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 101.
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
14.Fpk.01-07-005073/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FOODTRADIMEX Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1023 Budapest,
Török u. 8. fszt. 2., rövidített elnevezése: FOODTRADIMEX Kft.; cégjegyzékszáma: 01 09 713820; adószáma:
12996399-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befektetési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.
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A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-005228/8. 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) RADIANT COMMUNICATIONS Rendszerintegrációs Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1158 Budapest, Késmárk u. 7/B; cégjegyzékszáma: 01 09 722219; adószáma: 13174028-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
RADIANT COMMUNICATIONS Kábeltelevízió Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
1222 Budapest, Komáromi út 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: l399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-004321/10. 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) HEGED-BAU Építõipari és Szolgáltató Kft. (1162 Budapest, Diófa u. 64.; cégjegyzékszáma: 01 09 722311; adószáma: 13176343-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CITY INVEST Üzleti Tanácsadó Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-08-000496/8. 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) DANUBIUS MUSIC Produkciós
és Koncertszervezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1088 Budapest, Krúdy Gyula u. 6.; cégjegyzékszáma:
01 09 726512; adószáma: 13265584-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
GARAMI KÖNYVELÕ Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
1173 Budapest, Pesti út 168. fszt. 1.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-08-001263/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PREMIER CONSULTING HUNGARY Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1133 Budapest, Bessenyei u. 16. 6. em. 7.; cégjegyzékszáma: 01 09 727027; adószáma: 13276711-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-004298/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GERI BAU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (1097 Budapest, Gubacsi út 6.; cégjegyzékszáma:
01 09 728511; adószáma: 13306351-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
GERI BAU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
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
3.Fpk.01-07-004448/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 1. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) Angyal 3000 Építõipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1108 Budapest, Lenfonó
u. 16. 6. em. 26.; cégjegyzékszáma: 01 09 730066; adószáma: 13336846-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ székhelyei(i):
1132 Budapest, Visegrádi u. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-08-000239/6. 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) JOBRENT HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1193 Budapest, Víztorony u. 20.; cégjegyzékszáma: 01 09 731810; adószáma: 13370774-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
JOBRENT HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Tanácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., 1631 Budapest, Pf. 128.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-005547/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NET-CAR 2000 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1075 Budapest, Holló u. 4. I. em. 3.; cégjegyzékszáma: 01 09 738073;
adószáma: 12557073-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelyei(i):
5000 Szolnok, Mátyás kir. út 19. 3. em. 9.
5000 Szolnok, Tompa M. u. 25.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000250/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „Bárdos és Társai” Szolgáltató Be-
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téti Társaság végelszámolás alatt (7940 Szentlõrinc,
Bocskai u. 27.; cégjegyzékszáma: 02 06 061873; adószáma: 20058658-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„Bárdos és Társai” Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Holding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 63., cégjegyzékszáma:
06 09 002839.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000248/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BILANS Termelõ és Kereskedelmi
Betéti Társaság végelszámolás alatt (7821 Kisharsány,
Dózsa u. 7.; cégjegyzékszáma: 02 06 062989; adószáma:
20070809-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BILANS Termelõ és Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelyei(i): 7800 Siklós, Béke u. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000246/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Kárpáti Építõipari és Szolgáltató
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (7720 Pécsvárad,
Dózsa György u. 12.; cégjegyzékszáma: 02 06 068562;
adószáma: 20536165-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Kárpáti Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.
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A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000249/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000251/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KIRÁLY Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (7633 Pécs, Kerényi Károly
utca 4. A ép.; cégjegyzékszáma: 02 06 070224; adószáma:
21092541-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KIRÁLY Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési
és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág utca 21., cégjegyzékszáma: 14 09 000928.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „ARANY” Beruházási Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (7624 Pécs, Fehér Lipót
utca 7.; cégjegyzékszáma: 02 09 060917; adószáma:
10670666-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„BÕCZY ÉS TÁRSAI” Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„ARANY” Beruházási Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
7634 Pécs, Rácvárosi u. 68.
7624 Pécs, Damjanich u. 41/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000615/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Lipizán-Trans Fuvarozási
és Kereskedelmi Betéti Társaság (cégjegyzékszáma:
02 06 072518) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000032/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NYÉKI JÁNOS ÉS TÁRSA Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(7632 Pécs, Éva utca 15. 4. em. 10.; cégjegyzékszáma:
02 06 073222; adószáma: 22326106-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lház. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi
kirendeltség címe: 7621 Pécs, Mátyás király u. 21., levélcím: 7601 Pécs, Pf. 378.)

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000256/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „MONT – LUX” Szerencsejáték
Szervezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (7635 Pécs,
Ürögihatár út 20.; cégjegyzékszáma: 02 09 065124; adószáma: 11546513-1-02) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelyei(i):
7632 Pécs, Lahti u. 48.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Holding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 63., cégjegyzékszáma:
06 09 002839.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000064/16. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FARKAS és FÜLE Vendéglátóipari
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7985
Nagydobsza, Fõ u. 33.; cégjegyzékszáma: 02 09 067591;
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adószáma: 12668946-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelyei(i):
7900 Szigetvár, Radován tér 2. II. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kirendeltség címe: 7623 Pécs, Megyeri u. 66.)

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000623/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PROMATIK HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7622 Pécs, Sport u. 3–5.; cégjegyzékszáma:
02 09 069458; adószáma: 13287151-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelyei(i):
7800 Siklós, Iskola utca 12/A. B lház. 2. em. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzékszáma: 01 09 562281. (A helyi kirendeltség címe: 7624
Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. I. em. 107.)

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000113/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Primus Colors Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7754 Bóly,
Puskás Tivadar utca 25.; cégjegyzékszáma: 02 09 069602;
adószáma: 13330462-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SÁGI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Bajkó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
7632 Pécs, Wallenstein u. 7. 9. em. 27.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lház. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi
kirendeltség címe: 7621 Pécs, Mátyás király u. 21. levélcím: 7601 Pécs, Pf. 378.)
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
7.Fpk.03-08-000300/3. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HBT SECURITY Õrzõ-Védõ Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (6500 Baja, Jelky A. u. 56/A; cégjegyzékszáma:
03 06 107116; adószáma: 20511904-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
HBT SECURITY Õrzõ-Védõ Szolgáltató Betéti Társaság
HBT SECURITY Õrzõ-Védõ Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
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
11.Fpk.03-08-000228/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „ZSO-ZSO” Élelmiszeripari és
Vendéglátó Betéti Társaság (6513 Dunafalva, Tavasz
u. 23.; cégjegyzékszáma: 03 06 107244; adószáma:
20071020-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelyei(i):
7713 Dunafalva, Tanácsház u. 23.
6513 Dunafalva, Tanácsház u. 23
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
6.Fpk.03-07-000732/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BOVIER-KER Kereskedelmi és
Vendéglátó Betéti Társaság (6341 Homokmégy, Hillye
szállás 109.; cégjegyzékszáma: 03 06 109210; adószáma:
20383527-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BOVIER-TRANS Szállítmányozó Betéti Társaság
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Elõzõ székhelyei(i):
6333 Dunaszentbenedek, Földvárhát 19.
6430 Bácsalmás, Rákóczi utca 64.
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.03-08-000243/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) METALOPLAST 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(6347 Érsekcsanád, Jókai u. 28/A; cégjegyzékszáma:
03 06 110533; adószáma: 20962726-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
METALOPLAST 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000804/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ERDÕMESTER Faipari Betéti
Társaság (6070 Izsák, Mezõ u. 99.; cégjegyzékszáma:
03 06 111208; adószáma: 21132207-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelyei(i):
6070 Izsák, Vadas dûlõ 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zrt., 1134 Budapest, Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10
041640.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000730/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emelke-

2008/22. szám

dett végzésével a(z) PING-BAU Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (6085 Fülöpszállás,
Kurjantó puszta 82.; cégjegyzékszáma: 03 06 112112;
adószáma: 20967501-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelyei(i):
2943 Bábolna, Cserháti utca 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7. B ép. II. em. 21., cégjegyzékszáma: 01 09 870092.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000209/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) OLFE-TEAM Vagyonvédelmi Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (6000
Kecskemét, Klapka utca 9–11.; cégjegyzékszáma:
03 06 112346; adószáma: 21579040-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
OLFE-TEAM Vagyonvédelmi Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
6033 Városföld, Arany János utca 4.
Nem bejegyzett székhelyei(i):
6300 Kalocsa, Gém utca 12. 2. em. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTORFELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000836/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „DARIO DAAM” Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6200 Kiskõrös, Ifjúság utca 1.; cégjegyzékszáma: 03 09 109321;
adószáma: 12723674-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042854.
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000108/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Blue Power Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6300 Kalocsa,
Kültelek 2–1.; cégjegyzékszáma: 03 09 109975; adószáma: 12876727-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelyei(i):
6300 Kalocsa, Malom u. 19.
6000 Kecskemét, Damjanich u. 5. II. em. 5.
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
10.Fpk.03-08-000211/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BÁCS HOLZ MÖBEL Faipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (6000 Kecskemét, Szarkás
287.; cégjegyzékszáma: 03 09 111132; adószáma:
13161095-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BÁCS HOLZ MÖBEL Faipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
6035 Ballószög, Ságvári E. u. 27.
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
6.Fpk.03-07-000737/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „BLANCA 2008” Kereskedelmi és
Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecskemét, Bethlen krt. 35.; cégjegyzékszáma: 03 09 111200;
adószáma: 13177227-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ székhelyei(i):
6000 Kecskemét, Erdõsi I. u. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000168/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GENK-BAU Ingatlanberuházó,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecskemét, László Károly utca 2.; cégjegyzékszáma: 03 09 111293; adószáma: 13199014-2-03) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27. III. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
042636.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000037/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „Lengyel Security” Személy- és Vagyonvédelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6235
Bócsa, I. körzet 131.; cégjegyzékszáma: 03 09 111428;
adószáma: 13233657-2-03) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását 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
11.Fpk.03-08-000183/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) I. R. T. Motorsport Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6451
Tataháza, Bajcsy-Zsilinszky u. 8.; cégjegyzékszáma:
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03 09 113645; adószáma: 13226383-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelyei(i):
2083 Solymár, Tersánszky utca 128.
1087 Budapest, Ciprus utca 8.
1155 Budapest, Irányi u. 1/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ
Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11., cégjegyzékszáma: 17 09 001262.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-08-000087/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Father & Son Tûzvédelmi, Oktatásszervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
(5600 Békéscsaba, Fövenyes utca 42. 1. em. 4.; cégjegyzékszáma: 04 06 005476; adószáma: 20206356-2-04) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000035/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Krajcsó és Társa Mezõgazdasági
Termeltetõ és Szolgáltató Betéti Társaság (5600 Békéscsaba, Fürjes 616.; cégjegyzékszáma: 04 06 007011; adószáma: 21349829-2-04) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-08-000068/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DÉVTEC Ipari, Kereskedelmi, Mezõgazdasági és Szolgáltató Betéti Társaság (5510 Déva-
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ványa, Jókai út 4.; cégjegyzékszáma: 04 06 007629; adószáma: 21830008-2-04) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Holding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6722 Szeged, Béke u. 2/C, cégjegyzékszáma: 06 09
002839.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-08-000080/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Betti Bár Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság (5931 Nagyszénás, Hõsök útja 13.
2. ép. A lház. II/9.; cégjegyzékszáma: 04 06 008052; adószáma: 22145408-2-04) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Holding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6722 Szeged, Béke u. 2/C, cégjegyzékszáma: 06 09
002839.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000081/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) RÁCZ and ROLL Építõipari és
Szolgáltató Betéti Társaság (5540 Szarvas, Esze Tamás
utca 3.; cégjegyzékszáma: 04 06 008237; adószáma:
22231433-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGREEMENT
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1114 Budapest,
Bocskai út 9. I. em. 5., cégjegyzékszáma: 01 09 719575.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-08-000033/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BALOGH ÉS TÁRSA ASZTALOSIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI
KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG (5666
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Medgyesegyháza, Báthory u. 5.; cégjegyzékszáma:
04 09 004528; adószáma: 11792116-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Holding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6722 Szeged, Béke u. 2/C, cégjegyzékszáma: 06 09
002839.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000354/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ALARM-MAX Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5900 Orosháza, Szüret utca 18.; cégjegyzékszáma: 04 09 006687;
adószáma: 13491794-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Jogelõd(ök):
REXCOM-2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10
041640.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000139/4. 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) „FEZÓ 95” Fuvarozó és Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (3927 Taktabáj, Alkotmány u. 27.; cégjegyzékszáma: 05 06 005885;
adószáma: 21305379-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„FEZÓ 95” Fuvarozó és Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
3905 Monok, Hámán K. u. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszámoló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A 1. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000080/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) INDICA-R Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3980 Sátoraljaújhely, Torzsás
út 4.; cégjegyzékszáma: 05 06 009880; adószáma:
20334372-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
NAGY és ILLÉS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Rényvénytársaság, 1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000009/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Rodeo Kereskedelmi Betéti Társaság (6758 Röszke, Felszabadulás utca 193.; cégjegyzékszáma: 06 06 000091; adószáma: 21615582-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
RODEO Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
6720 Szeged, Toldi u. 4.
6725 Szeged, Kálvária sgt. 92–94.
6725 Szeged, Széchenyi tér 16.
Nem bejegyzett székhelyei(i):
5643 Bélmegyer, Völgy u. 1. 2. ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kirendeltség címe: 6722 Szeged, Mérey u. 6/B)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-08-000170/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ALITA Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (6724 Szeged, Tündér u. 8.
1. em. 4.; cégjegyzékszáma: 06 06 004601; adószáma:
21710436-1-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
ALITA Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
6721 Szeged, Juhász Gy. u. 33.
6723 Szeged, Budapesti krt. 2/B VII. 25.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkezelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 6722
Szeged, Jósika u. 41., 6701 Pf. 1205)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000204/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Pusztadûlõi Baromfitenyésztõ Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (6623 Árpádhalom,
Pusztadûlõ 43.; cégjegyzékszáma: 06 06 012728; adószáma: 21094000-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Pusztadûlõi Baromfitenyésztõ Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Pusztadûlõi Baromfitenyésztõ Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyonértékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszáma: 01 10 041596. (A helyi kirendeltség címe: 6721 Szeged, Tímár u. 7.)
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A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000163/4. 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) Walter ‘96. Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (6767 Ópusztaszer, Felszabadulás u. 105.; cégjegyzékszáma: 06 06 014992; adószáma: 22080017-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Walter ‘96. Õrzõ-Védõ Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság
Walter ‘96. Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Walter ’96. Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
8000 Székesfehérvár, Horváth I. u. 19. III/6.
8000 Székesfehérvár, Mikszáth K. u. 7. fszt. ép. 73.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A., cégjegyzékszáma: 01 09 739104. (A helyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000035/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000122/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „CREDO 2003” Fuvarozó Bt (6600
Szentes, Nyár u. 2.; cégjegyzékszáma: 06 06 013734; adószáma: 21548413-2-06) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
„CREDO 2003” Reklámozó és Fuvarozó Bt.
Elõzõ székhelyei(i):
6600 Szentes, Kossuth Lajos utca 17. X. em. 57.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Kft., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 09 709120.
(A helyi kirendeltség címe: 6726 Szeged, Szentgyörgyi A.
u. 45/A.)

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Higién-Centrum Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6725 Szeged, Kormányos u. 30.; cégjegyzékszáma: 06 09 010346;
adószáma: 13637219-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MIR Tanácsadó Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
6723 Szeged, Csörlõ u. 1. B ép. 4. em. 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG FELÜGYELET Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonr. és Csõdkezelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59. V. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 566915. (A helyi kirendeltség címe:
6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)
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A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000200/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MAG-CENTRUM Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (6723 Szeged, Lomnici u. 21. 2. em. 10.; cégjegyzékszáma: 06 09 010934; adószáma: 13299169-2-06)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MAG-CENTRUM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
5052 Újszász, Táncsics M. u. 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DÉLPRODUKT
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Petrozsényi u. 16/4., cégjegyzékszáma: 06 09 001253.

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000048/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Zneb Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (6640 Csongrád, Zöldfa
utca 10.; cégjegyzékszáma: 06 09 011058; adószáma:
13102432-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelyei(i):
1183 Budapest, Jókai Mór utca 7.
1065 Budapest, Révay köz 2. 2. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Válságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681. (A helyi kirendeltség címe: 6724 Szeged, Hét vezér u. 7–9.)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000197/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) L I N K A Húsfeldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (6721 Szeged, Szilágyi u. 2. 2. em. 210.; cégjegyzékszáma: 06 09 011489; adószáma: 10514913-2-06)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
L I N K A Húsfeldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
6230 Soltvadkert, Bajcsy-Zsilinszky u. 50.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DÉLPRODUKT
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Petrozsényi u. 16/4., cégjegyzékszáma: 06 09 001253.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000488/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DÖNER-HUNGARY Kereskedelmi és Vendéglátó Betéti Társaság (2400 Dunaújváros,
Palme köz 1. 3. em. 3.; cégjegyzékszáma: 07 06 013355;
adószáma: 22155672-2-07) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
DÖNER KEBAB Kereskedelmi és Vendéglátó Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági
Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7., cégjegyzékszáma: 01 09 710659.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000597/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DUNA-START BAU Építõipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2400 Dunaújváros, Szilágyi E. u. 8. 2. em. 3.; cégjegyzékszáma:
07 09 010609; adószáma: 13342669-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Felszámoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
1134 Budapest, Apály u. 4. B ép. 4. em. 17., cégjegyzékszáma: 01 09 724140.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000032/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 15. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) R. F. TRUST Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000
Székesfehérvár, Hársfa utca 16.; cégjegyzékszáma:
07 09 011847; adószáma: 12882887-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
H S APSZIS Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
1096 Budapest, Gubacsi utca 30. 1. em. 1.
1075 Budapest, Károly krt. 3/C
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CONSULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelõ Zrt, 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., cégjegyzékszáma: 01 10 042573.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-07-000379/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Juhász Vas- és Villamosipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9330 Kapuvár, Wesselényi utca 34.; cégjegyzékszáma: 08 09 007699; adószáma: 11079817-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PALLAS 95 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Juhász Elektrotechnika Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
3519 Miskolc, Bencés u. 52/B
1205 Budapest, Mikszáth K. u. 57.
9400 Sopron, Juharfa u. 24. 10/42.
9483 Sopronkövesd, Kossuth K. u. 19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.
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Elõzõ székhelyei(i):
4032 Debrecen, Lehel u. 14. 12/93
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000072/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EURO GIPSZ 02 Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató BT. (4031 Debrecen, Derék
utca 22. 6. em. 92.; cégjegyzékszáma: 09 06 012795; adószáma: 21848335-2-09) 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.09-08-000009/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KONAMA Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4030 Debrecen, Kisbánya u. 77.; cégjegyzékszáma: 09 06 013855; adószáma:
22174136-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000205/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000286/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „NL-BAU” Építõipari és Kereskedelmi Betéti Társaság (4032 Debrecen, Álmos u. 14; cégjegyzékszáma: 09 06 002925; adószáma: 22845191-1-09)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BERECZKI Építõ Betéti Társaság
(4002 Debrecen, Salakos u. 10.; cégjegyzékszáma:
09 06 013902; adószáma: 22183251-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
BERECKI Építõ Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.
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Elõzõ elnevezése(i):
GRAN-EXIM Kereskedelmi, Termelõ és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
2500 Esztergom, Táti u. 27.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-001007/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TARNA Kereskedelmi Betéti Társaság (4135 Körösszegapáti, Petõfi út 24.; cégjegyzékszáma: 09 06 013964; adószáma: 22198176-2-09) 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
5.Fpk.09-08-000090/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Bronz Car Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4264 Nyírábrány, Kossuth utca 3.;
cégjegyzékszáma:
09
06
014335;
adószáma:
22274164-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000287/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GRAN-EXIM Kereskedelmi, Termelõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4264 Nyírábrány, Szent Anna puszta 0186/7. hrsz.; cégjegyzékszáma: 09 09 011337; adószáma: 11475062-2-09)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-001009/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SCHPED Szállítmányozó, Fuvarozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4251 Hajdúsámson, Szatmári utca 51.; cégjegyzékszáma:
09 09 012745; adószáma: 13262794-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelyei(i):
1138 Budapest, Tomori u. 25/B
4251 Hajdúsámson-Martinka, Fõzõ utca 7.
Jogelõd(ök): SCHPED Szállítmányozó és Fuvarozó Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRT., 1024 Budapest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
044406.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000039/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) K & JUHÁSZ Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4031 Debrecen, István út 21. 2. em. 21.; cégjegyzékszáma:
09 09 012916; adószáma: 13813053-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRT., 1024 Budapest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
044406.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000146/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MIDEN-TRADING Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4034 Debrecen, Bálint
Zoltán utca 41.; cégjegyzékszáma: 09 09 013294; adószáma: 13914666-2-09) 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 Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000030/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BODO Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (3382 Tarnaszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u. 18.; cégjegyzékszáma:
10 06 023770; adószáma: 20606385-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BODO Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
3360 Heves, Kazinczy u. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000029/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DEI Egészségügyi Termék Nagykereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(3242 Parádsasvár, Kossuth L. utca 11. A ép.; cégjegyzékszáma: 10 06 024808; adószáma: 21161870-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
DEI Egészségügyi Termék Nagykereskedelmi Betéti
Társaság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000086/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TÖRÖK és Társa 60 Élelmiszer,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3000 Hatvan, Jókai u. 19.; cégjegyzékszáma: 10 06 025324; adószáma: 21540707-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
TÖRÖK és Társa 60 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000061/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Csepp-Info Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (3232 Mátrafüred, Bene vezér tér 3.; cégjegyzékszáma:
10 06 025603; adószáma: 20994433-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Csepp-Info Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
1171 Budapest, Csepp u. 25.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000108/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 25. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) SZILAS-DEPO Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (cégjegyzékszáma: 10 09 026189) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Holding
Elsõ Hazai Vagyonkezelõ Rt., 1115 Budapest, Bartók
Béla út 92–94., cégjegyzékszáma: 01 10 041192.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000092/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EAST-EUROP LOGIST Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3300 Eger, Tiba István u. 3.; cégjegyzékszáma:
10 09 026609; adószáma: 13238607-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelyei(i):
1149 Budapest, Egressy út 23.
3300 Eger, Tiba István u. 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1027 Budapest, Varsányi
Irén utca 38. fszt.1., cégjegyzékszáma: 01 09 689092.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-08-000047/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) COVACI IOAN és TÁRSA Építõipari és Kereskedelmi Szolgáltató Betéti Társaság
(2651 Rétság, Madách Imre u. 19. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 12 06 004822; adószáma: 21913158-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09
066529.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-08-000008/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 15. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) IZABELLA ÉS TÁRSA Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3132 Nógrádmegyer, Arany János út 15.; cégjegyzékszáma: 12 09 004476; adószáma: 13331528-2-12) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelyei(i):
3100 Salgótarján, Pécskõ út 9. fszt. 2/A
3132 Nógrádmegyer, Rákóczi út 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: B & B Gazdasági
Tanácsadó Kft., 3100 Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 001547.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-002136/7. 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) Tápióbusz Szolgáltató és Kereskedõ Betéti Társaság (2711 Tápiószentmárton, Mátyás
kir. u. 34.; cégjegyzékszáma: 13 06 017031; adószáma:
24527664-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Telephelye(i):
2711 Tápiószentmárton, Babos u. 1
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST
Vagyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
VI. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001873/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BRADET Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2700 Cegléd, Csutak Kálmán
utca 9.; cégjegyzékszáma: 13 06 039390; adószáma:
20923068-2-13) 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.
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A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-002109/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HÍRVIVÕ STÚDIÓ Kábeltelevíziós
Szolgáltató Betéti Társaság (2092 Budakeszi, Erkel Ferenc u. 12.; cégjegyzékszáma: 13 06 039434; adószáma:
20926078-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Pátria Consult Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034 Bp., Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 10 044933.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-002129/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Vitamix Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2100 Gödöllõ, Szent János u. 21/B
II. em. 7.; cégjegyzékszáma: 13 06 042263; adószáma:
21097151-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Fióktelepe(i): 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BUDAPEST INVESTMENT Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037
Budapest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10
041755.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-002482/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) JUGO Autó 2006. Szolgáltató és
Kereskedelmi Betéti Társaság (2310 Szigetszentmiklós,
Üdülõ sor 20.; cégjegyzékszáma: 13 06 046523; adószáma: 21492185-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KOVÁCS-AUTÓ 2002. Szolgáltató és Kereskedelmi
Betéti Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 14.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: BUDAPEST
INVESTMENT Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt.,
1037 Budapest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10
041755.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-002258/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SATI ATI és Fia Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (2461 Tárnok, Akácfa
utca 1.; cégjegyzékszáma: 13 06 048879; adószáma:
21797318-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, 1034 Budapest, Seregély
u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001934/7. 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) DESTRUCKTION 05 Építõipari és
Kereskedelmi Betéti Társaság (2366 Kakucs, Sastelep
u. 4.; cégjegyzékszáma: 13 06 049091; adószáma:
21811063-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001939/8. 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) SKAD Építõipari és Szolgáltató
Betéti Társaság (2340 Kiskunlacháza, Bankháza 066.
hrsz.; cégjegyzékszáma: 13 06 055326; adószáma:
22208251-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

3139

Elõzõ székhelyei(i):
2131 Göd, Bajcsy-Zsilinszky u. 6.
2131 Göd (Alsógöd), Kossuth u. 25.
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
11.Fpk.13-07-002090/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-002170/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NATUR-PACK Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2736 Mikebuda,
Erdõ u. 4.; cégjegyzékszáma: 13 06 055699; adószáma:
22226817-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelyei(i):
2360 Gyál, Nefelejcs utca 26.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzékszáma: 01 09 562281.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GÖDBUSZ Buszközlekedési Korlátolt Felelõsségû Társaság (2132 Göd, Duna utca 5.; cégjegyzékszáma: 13 09 073108; adószáma: 12172573-2-13)
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
4.Fpk.13-07-001466/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-001061/9. 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) LUX Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2700 Cegléd, Köztársaság u. 6. 3. em. 5.; cégjegyzékszáma: 13 09 065505; adószáma: 10762673-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) S-Cem Pro Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2100 Gödöllõ,
Árpád u. 14.; cégjegyzékszáma: 13 09 077813; adószáma:
12337686-2-13) 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
3.Fpk.13-07-000468/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-002381/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Donbau Építõipari Kereskedelmi
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2133 Szõdliget, Dr. Kemény József utca 61.; cégjegyzékszáma:
13 09 070299; adószáma: 12045170-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SOLCON Üzletviteli Tanácsadó
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2092 Budakeszi, Fõ u. 4/A; cégjegyzékszáma: 13 09 082130; adószáma: 11834269-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

3140

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

Jogelõd(ök):
Kardos és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
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
4.Fpk.13-07-001861/11. 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) Liebe Töltõállomás Kft. (2235 Mende, Országút 24–32.; cégjegyzékszáma: 13 09 088261; adószáma: 12005363-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001925/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SEBESCSÕD Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2310 Szigetszentmiklós,
Szentmiklósi u. 10/A 2. em. 7.; cégjegyzékszáma:
13 09 091490; adószáma: 12650657-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelyei(i):
1035 Budapest, Kerék u. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BUDAPEST
INVESTMENT Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt.,
1037 Budapest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10
041755.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-002247/8. 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) MEDIA LIFE Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2084 Pilisszentiván, Szabadság út 229.; cégjegyzékszáma:
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13 09 091494; adószáma: 12856925-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NASZÁLYHOLDING-VÁC Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 2600 Vác,
Széchenyi u. 10–12., cégjegyzékszáma: 13 09 063541.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-000282/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MANUAL PLUS Szolgáltató Kereskedelmi Kft. „végelszámolás alatt hivatalból” (2000
Szentendre, Málna u. 18. B ép.; cégjegyzékszáma:
13 09 098615; adószáma: 10391554-2-13) 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
4.Fpk.13-07-001722/13. 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) NÉGYKERÉK-REKLÁM Kiadói,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2230 Gyömrõ, Rudolf utca 62. A ép.; cégjegyzékszáma: 13 09 101961; adószáma: 13428798-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX AUDIT Vállalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Budapest,
Jeszenák János u. 59., cégjegyzékszáma: 01 09 067624.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-001720/7. 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) KTN GROUP Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2092 Budakeszi, Fõ u. 149.; cégjegyzékszáma: 13 09 102238; adószáma: 13442477-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 562281.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II. em. 14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-002121/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-000222/8. 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) COOL-RENT Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (2000 Szentendre, Szüret u. 28.; cégjegyzékszáma: 13 09 103069; adószáma: 13479653-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelyei(i):
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. utca 3–5.
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. május 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Sárosi & Quality Asztalosipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2600 Vác, Derecske dûlõ 10.; cégjegyzékszáma:
13 09 106169; adószáma: 13635640-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-002251/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TEKTON 2003 Ingatlanforgalmazó, Mérnöki és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (2051 Biatorbágy, Iharos u. 7.; cégjegyzékszáma: 13 09 103660; adószáma: 12956324-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Fióktelepe(i): 2463 Tordas, Petõfi S. u. 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gazdasági, Mûszaki Tanácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ
u. 3., cégjegyzékszáma: 01 09 160583.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000119/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) Plzer „System-Optik-Technik” Német-Magyar Optikai Eszközöket Gyártó, Forgalmazó,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (8640 Fonyód, Szent István u. 25.; cégjegyzékszáma: 14 06 302883; adószáma: 25252455-2-14) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Polzer „System-Optik-Technik” Német-Magyar Optikai Eszközöket Gyártó, Forgalmazó, Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-002468/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ARA-BUSTA Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2011
Budakalász, Szentendrei út 24.; cégjegyzékszáma:
13 09 103893; adószáma: 13519955-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000021/5. 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) KÉK TÓ Idegenforgalmi Kereskedelmi és Vendéglátó Betéti Társaság (8851 Gyéké-

3142

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

nyes, Petõfi u. 100.; cégjegyzékszáma: 14 06 304011; adószáma: 25256473-2-14) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Nem bejegyzett székhelyei(i):
8857 Nemespátró, Dózsa u. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. emelet, cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000551/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LÍ-BEER Fõvállalkozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7439 Bodrog, Kossuth L. utca 136.; cégjegyzékszáma: 14 06 307469; adószáma: 22137243-2-14) 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.14-08-000123/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) EPILOG Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(7400 Kaposvár, Kaposfüredi út 191.; cégjegyzékszáma:
14 09 306396; adószáma: 13492001-2-14) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
EPILOG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000455/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Express Infó Kereskedelmi és Szol-
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gáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Árpád u. 61.
1. em. 4.; cégjegyzékszáma: 15 06 088059; adószáma:
20925060-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelyei(i):
4400 Nyíregyháza, Búza tér 20.
4400 Nyíregyháza, Ferenc krt. 4. 9. em. 26.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Könyvvizsgáló és Gazdasági Szakértõ Kft., 4400 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 3., cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-08-000447/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DZSUBÁK-GROUP Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4481 NyíregyházaSóstóhegy, Körmendi tanya 23.; cégjegyzékszáma:
15 06 088125; adószáma: 20935722-1-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SPOCK Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
4320 Nagykálló, Petõfi u. 11.
4400 Nyíregyháza, Sátor utca 71.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000433/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 7. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) KIL-TATAR kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4624 Tiszabezdéd, Sport u. 32.; cégjegyzékszáma: 15 06 088591; adószáma: 21045068-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Budapest, Csata u. 11. magasföldszint 7., cégjegyzékszáma:
01 10 041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000432/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000462/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) UDOVICSENKO OLGA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza,
Tavasz u. 8.; cégjegyzékszáma: 15 06 089455; adószáma:
21179420-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Budapest, Csata u. 11. magasföldszint 7., cégjegyzékszáma:
01 10 041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.)

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 7. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) AZIA-ZARIMA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090297; adószáma: 21449668-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000435/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000463/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LADICH Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 089894; adószáma: 21393172-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Budapest, Csata u. 11. magasföldszint 7., cégjegyzékszáma:
01 10 041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.)

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) JUREKS AND EVA Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090490; adószáma:
21467334-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000278/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) OLVE Szolgáltató Betéti Társaság
(4361 Nyírbogát, Kossuth út 32/A; cégjegyzékszáma:
15 06 090001; adószáma: 21413263-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelyei(i):
4363 Nyírmihálydi, Iskola u. 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000431/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VLADIARTEM-21Net Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 091004; adószáma:
21515530-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 12.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000314/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MENÉRI Építõipari, Szolgáltató és
Kereskedelmi Betéti Társaság (4532 Nyírtura, Rózsa
u. 4.; cégjegyzékszáma: 15 06 091155; adószáma:
21544062-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 19.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000056/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Szentpéteri és Társa Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4483 Buj, Hunyadi
u. 20.; cégjegyzékszáma: 15 06 091196; adószáma:
21551037-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000318/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „M. I. G.” STÚDIÓ Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4552 Napkor, Jósika
u. 52.; cégjegyzékszáma: 15 06 091842; adószáma:
21803774-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
MULTIMÉDIA-INTERNET-GRAFIKA STÚDIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000226/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 5. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VARGA Építõipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (4552 Napkor,
Ilona utca 17/A; cégjegyzékszáma: 15 06 092092; adószáma: 21829637-1-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BORVÍZ Építõipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
4551 Nyíregyháza-Oros, Diák u. 37.
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
1.Fpk.15-08-000446/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „Béres és Társa” Szolgáltató Betéti
Társaság (4372 Nyírbéltek, Esze Tamás u. 49.; cégjegyzékszáma: 15 06 092373; adószáma: 21881389-2-15) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000464/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 7. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) „GARAI ÉS TÁRSA” Szolgáltató Betéti Társaság (4700 Mátészalka, Cserepeshegy
utca 12.; cégjegyzékszáma: 15 06 092632; adószáma:
21931570-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000434/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 7. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) ÉRCKER Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (4516 Demecser, Széchenyi köz 40.; cégjegyzékszáma: 15 06 093413; adószáma: 22143035-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Budapest, Csata u. 11. magasföldszint 7., cégjegyzékszáma:
01 10 041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-07-001296/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „NAGY-LM” Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4833 Tiszaadony,
Kossuth út 101.; cégjegyzékszáma: 15 06 093536; adószáma: 22169156-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000488/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VEC-TRANS-LIFE Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (4400 Nyíregyháza,
Egyház u. 16.; cégjegyzékszáma: 15 06 093649; adószáma: 22195496-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
VEC-TRANS-LIFE Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszakértõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedelmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000277/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 2. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) „KRI-LE SZIG” Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság (4484 Ibrány, Arany J. u. 19.; cégjegyzékszáma: 15 06 093739; adószáma: 22221991-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-08-000139/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Janik és Társa Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4921 Tivadar, Petõfi út 80.;
c é g j e g yz é k s z á ma : 1 5 0 6 0 9 3 8 7 3 ; a d ó s z á ma :
22261636-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Fazekas tér 1. 1. em. 11.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-07-000271/16. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 5. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HARDCOMP 2000 Informatikai és Szolgáltató Betéti Társaság (4625 Záhony,
Árpád út 30.; cégjegyzékszáma: 15 06 093964; adószáma:
20888352-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelyei(i):
1054 Budapest, Kálmán I. u. 14. 3. em. 1/B
1213 Budapest, Makkos u. 4.
1149 Budapest, Pillangó park 4/B VII. em. 44.
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.15-08-000151/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TAURUS LEADER Kereskedelmi
Betéti Társaság (4334 Hodász, Rákóczi utca 100.; cégjegyzékszáma: 15 06 094213; adószáma: 21570096-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelyei(i):
6800 Hódmezõvásárhely, Somogyi Béla utca 80.
6600 Szentes, Klauzál u. 1. 3. em. 19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRO ALKUSZ Gazdasági Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 3535 Miskolc, Havas u. 24., cégjegyzékszáma: 05 09 002399.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001279/6. 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) „HORIZONT-M” Vállalkozói
Korlátolt Felelõsségû Társaság „Végelszámolás alatt!”
(4400 Nyíregyháza, Virág út 100.; cégjegyzékszáma:
15 09 062029; adószáma: 11244936-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„HORIZONT-M” Vállalkozói Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 78. fszt. 2.
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
13.Fpk.15-08-000228/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „HVSZ” – Hang, Videó és Szórakoztatóelektronikai – Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4600 Kisvárda, Mártírok út 7.; cégjegyzékszáma: 15 09 064422; adószáma:
11496717-2-15) 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
10.Fpk.15-07-001252/6. 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) „GOLD-WING” Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400
Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 17. 4. em. 9.; cégjegyzékszáma: 15 09 064457; adószáma: 11497299-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
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Elõzõ székhelyei(i):
4400 Nyíregyháza, Liliom u. 32.
Jogelõd(ök):
„Gold-Wing” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-07-001017/8. 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) FIRE-TRANS Nemzetközi Közlekedési és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Aranykalász sor 34.; cégjegyzékszáma: 15 09 070947; adószáma:
12540091-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelyei(i):
8445 Csehbánya, Újtelep utca 37.
Jogelõd(ök):
FIRE-TRANS Nemzetközi Közlekedési és Kereskedelmi Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Könyvvizsgáló és Gazdasági Szakértõ Kft., 4400 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 3., cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001585/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TRANS-UNIO-BAU Építõipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4472 Gávavencsellõ, Táncsics Mihály út 38.; cégjegyzékszáma:
15 09 071283; adószáma: 13449498-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelyei(i):
1181 Budapest, Havanna utca 27. VI. em. 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

3147

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-07-001505/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BOR-COMP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4472 Gávavencsellõ, Jókai utca 2.; cégjegyzékszáma: 15 09 071474;
adószáma: 12481163-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelyei(i):
3534 Miskolc, Könyves K. u. 10.
3533 Miskolc, Negyedik u. 6–8.
3532 Miskolc, Gyõri kapu 149.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000445/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „MÁROKPAPI REHABILITÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG” (4932 Márokpapi,
Kossuth u. 25.; cégjegyzékszáma: 15 14 000074; adószáma: 18800599-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„MÁROKPAPI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG”
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRO ALKUSZ Gazdasági Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 3535 Miskolc, Havas u. 24., cégjegyzékszáma: 05 09 002399.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-08-000061/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MADOGÁZ-ÉP Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (7026 Madocsa, Fõ u. 33.;
c é g j e g yz é k s z á ma : 1 7 0 6 0 0 4 3 4 7 ; a d ó s z á ma :
20371186-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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Elõzõ székhelyei(i):
7025 Bölcske, Paksi u. 28.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-07-000302/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CS & M 8 K Fa- Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (7200 Dombóvár, Kosztolányi u. 6.; cégjegyzékszáma: 17 06 005897; adószáma:
21878868-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
CS & M 8 K Fa- Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
FACENTRUM 2004 Kereskedelmi és Szoltáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
7200 Dombóvár, Kosztolányi u. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 09 709120.
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A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020160/3. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Erdélyi és Társai Építõipari Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (8936
Zalaszentmihály, Széchenyi út 13.; cégjegyzékszáma:
20 06 036404; adószáma: 20787512-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Erdélyi és Társai Építõipari Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyvszakértõ és Szaktanácsadó Kft., 9800 Vasvár, Szentmihályfalvi u. 19/A, cégjegyzékszáma: 18 09 100615.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020092/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Holli Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8774 Gelse, Kossuth
Lajos u. 138.; cégjegyzékszáma: 20 09 066108; adószáma:
13171403-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-08-000024/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ROXY Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (7150 Bonyhád, Gyár u. 9.; cégjegyzékszáma: 17 06 005915; adószáma: 21898079-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
ROXY-CLUB Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020435/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MONO 3000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8868 Letenye,
Béke utca 12/B 1. em. 3.; cégjegyzékszáma: 20 09 066275;
adószáma: 13257305-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.
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A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020428/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020406/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CREDIT CAR INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 44.; cégjegyzékszáma: 20 09 066698; adószáma: 12651809-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SFAX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
1107 Budapest, Somfa köz 11.
1223 Budapest, Rózsakert u. 41.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LUX-BUSINESS Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8800 Nagykanizsa, Teleki utca 34.; cégjegyzékszáma:
20 09 067845; adószáma: 14005170-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István körút 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020028/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ETIDA Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8900 Zalaegerszeg,
Átalszegett u. 59.; cégjegyzékszáma: 20 09 067341; adószáma: 13754493-2-20) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Jogelõd(ök):
Flander Tiborné Egyéni Cég
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István körút 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020126/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „Hegedûs” Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság „végelszámolás alatt”
(8800 Nagykanizsa, Csengery utca 90.; cégjegyzékszáma:
20 10 040251; adószáma: 11481854-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„Hegedûs” Kereskedelmi Részvénytársaság „Hegedûs”
Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
Elõzõ székhelyei(i):
8840 Csurgó, Semmelweis u. 1/A
Jogelõd(ök):
Hegedûs Üzletház Egyéni Cég
A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és
Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.
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AZ ORSZÁGGYÛLÉS ÁLTAL ELFOGADOTT,
KIHIRDETÉS ELÕTT ÁLLÓ TÖRVÉNYEK
Az Országgyûlés 2008. május 19-én fogadta el az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény
módosításáról szóló T/5396. számú törvényjavaslatot.
A törvényjavaslatnak az Országgyûlés által elfogadott szövege alapján egységes szerkezetben tájékoztatásul közzétesszük a kihirdetés elõtt álló normaszövegeket:
2008. évi T/5396 számú törvényjavaslat
az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény módosításáról
(Kivonatos közlés)
7. § (1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E törvény 1–2. §-a – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel –, 3. §-a, 5–6. §-a, 7. § (4)–(5) bekezdése és 8. §
(5) bekezdése 2008. július 1-jén lép hatályba.
(3) Az Einfotv.-nek az e törvény 3. §-ával megállapított 12/A. § (1) bekezdésében a „Határozatok Tárát és a” szövegrész, 12/A. § (2) bekezdése, 12/A. § (4) bekezdésében az „és a 12/A. § (2) bekezdésében” szövegrész, valamint a 4. § és a
8. § (3) bekezdése 2009. január 1-jén lép hatályba.
(4) A Magyar Közlöny 2008. december 31-ig az Einfotv. e törvény 2. §-ával megállapított 12. § (3) bekezdésében
meghatározottakon túl tartalmazza a Kormánynak a Magyar Közlönyben közzétenni rendelt határozatait és jogi iránymutatásait, valamint a személyi kérdésekben hozott döntéseket, ideértve a köztársasági elnök és a Kormány által adományozott kitüntetéseket is; azokra, valamint a Határozatok Tárában 2008. december 31-ig megjelent közleményekre az
Einfotv. 12/A. § (3) bekezdését nem kell alkalmazni.
(5) A Magyar Közlöny 1998. január 1-jétõl kezdõdõen, de 2008. július 1-jét megelõzõen kiadott számait, valamint a
Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyûjteményének 2003. január 1-jét követõen, de 2008. július 1-jét megelõzõen kiadott számait a Magyar Közlöny 2008. július 1-jén hivatalban levõ felelõs szerkesztõjének a minõsített elektronikus aláírásával ellátott elektronikus dokumentumként 2008. július 31-ig a kormányzati portálon közzé kell tenni.
(6) Felhatalmazást kap a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter, hogy rendeletben szabályozza a hivatalos lapokkal és a hivatalos jogszabálygyûjteményekkel összefüggõ adatbázisok felhasználói jogainak a Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság részérõl a Miniszterelnöki Hivatalnak való átengedését.

2005. évi XC. törvény
az elektronikus információszabadságról1
Az Országgyûlés az alkotmány 2. § (1) bekezdésében biztosított jogállamiság, valamint a 61. § (1) bekezdésében biztosított közérdekû adatok megismerhetõségéhez és terjesztéséhez való alapvetõ jog érvényesülése érdekében a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.)
19. §-ában foglaltakkal összhangban a következõ törvényt alkotja:

ELSÕ RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A törvény célja
1. § E törvény célja annak biztosítása, hogy a közvélemény pontos és gyors tájékoztatása érdekében a közérdekû adatok e törvényben meghatározott körét elektronikus úton bárki számára személyazonosítás és adatigénylési eljárás nélkül,
folyamatosan és díjmentesen közzétegyék.
1

A törvényt az Országgyûlés a 2005. július 4-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2005. július 14.
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Értelmezõ rendelkezések
2. § (1) E törvény alkalmazásában
a) adatfelelõs: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezõen közzéteendõ közérdekû adatot
elõállította, illetve amelynek a mûködése során ez az adat keletkezett;
b) adatközlõ: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelõs nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelõs
által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
c)2 közzététel: az e törvényben meghatározott adatoknak internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is kimásolható módon, a betekintés,
a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen történõ hozzáférhetõvé
tétele.
(2) E törvény közérdekû adatokra vonatkozó rendelkezéseit a közérdekbõl nyilvános adatokra is alkalmazni kell.

MÁSODIK RÉSZ
A KÖZÉRDEKÛ ADATOK ELEKTRONIKUS KÖZZÉTÉTELE
Az elektronikus közzététel kötelezettsége
3. § (1) A 6. § szerinti közzétételi listákon meghatározott adatait saját honlapján – ha törvény másként nem rendelkezik – közzéteszi
a)3 a Köztársasági Elnök Hivatala, az Országgyûlés Hivatala, az Alkotmánybíróság Hivatala, az Országgyûlési Biztos
Hivatala, az Állami Számvevõszék, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala, a Legfõbb Ügyészség, a Magyar
Tudományos Akadémia,
b)4 a központi államigazgatási szerv a kormánybizottság kivételével, továbbá az országos kamara, valamint
c)5 a közigazgatási hivatal.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplõ, jogszabályban meghatározott közfeladatot ellátó egyéb szervek a 6. § szerinti
elektronikus közzétételi kötelezettségüknek választásuk szerint saját vagy társulásaik által közösen mûködtetett, illetve
a felügyeletüket, szakmai irányításukat vagy mûködésükkel kapcsolatos koordinációt ellátó szervek által fenntartott, valamint az erre a célra létrehozott központi honlapon való közzététellel is eleget tehetnek.
(3) Ha a közoktatási intézmény nem lát el országos vagy térségi feladatot, e törvény szerinti közzétételi kötelezettségének az ágazati jogszabályokban meghatározott információs rendszerhez történõ adatszolgáltatás teljesítésével eleget
tesz.
(4) Az adatokat nem a saját honlapon közzétevõ adatfelelõs – a 4. § megfelelõ alkalmazásával – a közzéteendõ adatokat az adatközlõnek továbbítja, amely gondoskodik az adatoknak honlapon való közzétételérõl, és arról, hogy egyértelmû legyen, az egyes közzétett közérdekû adat melyik szervtõl származik, illetve melyikre vonatkozik.
(5) Az adatközlõ gondoskodik a honlap adatok közzétételére alkalmas kialakításáról, a folyamatos üzemeltetésrõl, az
esetleges üzemzavar elhárításáról és az adatok frissítésérõl.
(6) A honlapon közérthetõ formában tájékoztatást kell adni a közérdekû adatok egyedi igénylésének szabályairól.
A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az igénybe vehetõ jogorvoslati lehetõségek ismertetését is.
(7) A honlapon a közzétételi listákon meghatározott közérdekû adatokon kívül elektronikusan közzétehetõek más
közérdekû és közérdekbõl nyilvános adatok is.
4. § (1) A közzétételre kötelezett adatfelelõs szerv vezetõje gondoskodik a 6. §-ban meghatározott közzétételi listákon
szereplõ adatok pontos, naprakész és folyamatos közzétételérõl, az adatközlõnek való megküldésérõl.
2

A 2. § (1) bekezdésének c) pontja az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény módosításáról szóló, T/5396. számú törvényjavaslat
Országgyûlés által 2008. május 19-én elfogadott szövegének 8. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg. E MÓDOSÍTÓ TÖRVÉNY 7. § (1) BEKEZDÉSE
ALAPJÁN A RENDELKEZÉS A TÖRVÉNY KIHIRDETÉSÉT KÖVETÕ NAPON LÉP HATÁLYBA.
3
A 3. § (1) bekezdésének a) pontja a 2006: CIX. törvény 2. § (3) bekezdésének g) pontja, a 2007: XXXVII. törvény 3. § (1) bekezdése szerint módosított
szöveg.
4
A 3. § (1) bekezdésének b) pontja a 2006: CIX. törvény 2. § (1) bekezdésének m) pontja szerint módosított szöveg.
5
A 3. § (1) bekezdésének c) pontja a 2006: CIX. törvény 7. § (2) bekezdésének p) pontja szerint módosított szöveg.
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(2) A megküldött adatok közzétételéért, folyamatos hozzáférhetõségéért, hitelességéért és az adatok frissítéséért az
adatközlõ felel.
(3) Az adatfelelõs és az adatközlõ belsõ szabályzatban állapítja meg az (1)–(2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítésének részletes szabályait.
(4) A közzétett adatok – ha e törvény vagy más jogszabály eltérõen nem rendelkezik – a közzétételt követõ egy évig a
honlapról nem távolíthatóak el. A szerv megszûnése esetén a közzététel kötelezettsége a szerv jogutódját terheli.
(5) Az e törvény szerinti kötelezettségek megszegése külön jogszabályban meghatározott büntetõjogi és fegyelmi felelõsséget keletkeztet.
5. § A 6. §-ban meghatározott közzétételi listákban szereplõ adatok közzététele nem érinti az adott szervnek az Avtv.
20. §-ában meghatározott, továbbá a közérdekû vagy közérdekbõl nyilvános adatok közzétételével kapcsolatos más jogszabályban meghatározott kötelezettségeit.

A közzétételi listák
6. § (1) A 3. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott szervek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szervek) – tevékenységükhöz kapcsolódóan – az e törvény mellékletében meghatározott adatokat (általános közzétételi lista) közzéteszik.
(2) Jogszabály egyes ágazatokra, a közfeladatot ellátó szervtípusra vonatkozóan meghatározhat egyéb közzéteendõ
adatokat (különös közzétételi lista).
(3) A közfeladatot ellátó szerv vezetõje – az adatvédelmi biztos véleményének kikérésével –, valamint jogszabály a
közfeladatot ellátó szervre, azok irányítása, felügyelete alá tartozó szervekre vagy azok egy részére kiterjedõ hatállyal
további kötelezõen közzéteendõ adatkört határozhat meg (egyedi közzétételi lista).
(4) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendõ adatok körét a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat
irányító miniszter az adatvédelmi biztos véleményének elõzetes kikérésével e törvénytõl eltérõen szabályozhatja.
(5) Testületi szervként mûködõ közfeladatot ellátó szerv esetén az egyedi közzétételi lista megállapítása és módosítása – az adatvédelmi biztos véleményének kikérésével – a testület hatáskörébe tartozik.
(6) A közfeladatot ellátó szerv vezetõje a közzétételi listában nem szereplõ közérdekû adatokra vonatkozó adatigénylések adatai alapján évente felülvizsgálja az általa a (3) bekezdés szerint kiadott közzétételi listát, és a jelentõs arányban
vagy mennyiségben felmerült adatigénylések alapján azt kiegészíti.
(7) A különös és egyedi közzétételi listák elkészítésére, illetve kiegészítésére az adatvédelmi biztos is javaslatot tehet.
(8) A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenõrzésének bõvítésével összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvényben meghatározott közzétételi kötelezettséget az e törvény szerinti közzétételi kötelezettséggel együtt, a közzététel módjának e törvényben meghatározott feltételei szerint kell teljesíteni.

A közérdekû adatok központi elektronikus jegyzéke és az egységes közadatkeresõ rendszer
7. § (1)6 Az elektronikusan közzétett adatok egyszerû és gyors elérhetõsége érdekében a törvény hatálya alá tartozó
szervek közérdekû adatokat tartalmazó honlapjaira, valamint az általuk fenntartott adatbázisokra, illetve nyilvántartásokra vonatkozó leíró adatokat az erre a célra létrehozott és az informatikáért felelõs miniszter által mûködtetett központi
elektronikus jegyzék összesítve tartalmazza. A jegyzéket a mûködtetõ az erre a célra fenntartott honlapon közzéteszi.
(2)7 Az e törvény hatálya alá tartozó szervek közérdekû adataihoz való egységes szempontok szerinti elektronikus
hozzáférést és az adatok közötti keresés lehetõségét az informatikáért felelõs miniszter által mûködtetett egységes közadatkeresõ rendszer biztosítja.

6
7

A 7. § (1) bekezdése a 2006: CIX. törvény 171. § (4) bekezdésének q) pontja szerint módosított szöveg.
A 7. § (2) bekezdése a 2006: CIX. törvény 171. § (4) bekezdésének q) pontja szerint módosított szöveg.
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8. § (1) Az adatfelelõs gondoskodik a kezelésében lévõ, közérdekû adatokat tartalmazó honlapok, adatbázisok, illetve
nyilvántartások leíró adatainak a központi elektronikus jegyzék mûködtetõjének történõ továbbításáról és a továbbított
adatok rendszeres frissítésérõl. Ugyancsak felel az egységes közadatkeresõ rendszerbe továbbított közérdekû adatok tartalmáért és a továbbított adatok rendszeres frissítéséért is.
(2) A közérdekû adatokat tartalmazó adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzékének fenntartása, valamint az egységes közadatkeresõ rendszerhez való csatlakozás nem mentesíti az adatfelelõst a honlapon való közzététel kötelezettsége
alól.
HARMADIK RÉSZ
A JOGALKOTÁS NYILVÁNOSSÁGA
A jogszabály-elõkészítés nyilvánossága
9. § (1)8 Közzé kell tenni a jogszabályt elõkészítõ miniszter által vezetett minisztérium, tárca nélküli miniszter esetén a
Miniszterelnöki Hivatal (a továbbiakban együtt: minisztérium) honlapján az egyeztetés állapotának megjelölésével
a) a jogalkotásról szóló törvény, valamint a kormány ügyrendje alapján véleményezésre bocsátott jogszabályalkotásra
irányuló koncepciókat, jogszabálytervezeteket,
b) a miniszteri rendeletek tervezeteit, valamint
c) az a)–b) pontban megjelölt tervezetekhez kapcsolódó elõterjesztéseket vagy szakmai indokolásokat.
(2) Ha az (1) bekezdés szerint közzétett törvénytervezet más törvény rendelkezéseinek legalább egyötöd terjedelmû
módosítására irányul, a módosítani kívánt törvényt a honlapon a tervezett módosításokkal egységes szerkezetben, a tervezett módosításokat külön is megjelölve közzé kell tenni.
(3) Nem kell közzétenni
a) az alkotmány 28/C. § (5) bekezdése alapján országos népszavazásra nem bocsátható tartalmú,
b) a fizetési kötelezettségekrõl,
c) az ármegállapításról,
d) az állami támogatásról, valamint
e) a szervezetalapításról
szóló jogszabályok tervezeteit.
(4) Nem kell közzétenni a tervezetet, ha az a Magyar Köztársaság különösen fontos honvédelmi, nemzetbiztonsági,
pénzügyi, külügyi, természetvédelmi vagy örökségvédelmi érdekeinek védelmét veszélyeztetné, vagy ha a jogszabály
különösen gyors elfogadásához kiemelkedõ társadalmi érdek fûzõdik.
(5)9
(6)10 Az (1) bekezdés szerint közzétett jogszabálytervezet, valamint ahhoz kapcsolódó egyéb dokumentumok a jogszabály elfogadását követõ egy évig a minisztérium honlapjáról nem távolíthatóak el. A szerv megszûnése esetén a közzététel kötelezettsége a szerv jogutódját terheli.
(7) A közzétett jogszabálytervezetek elérhetõségét tartalmazó közös adatbázis a kormányzati portálon mûködik.
10. § (1) A jogszabályok elõkészítése során – a jogi szabályozás sokoldalú megalapozása és ezzel összefüggésben az
önkéntes jogkövetés elõsegítése érdekében – a jogszabály elõkészítõje a (2) bekezdés szerint biztosítja, hogy bárki véleményt nyilváníthasson, illetve javaslatokat tehessen a jogszabályok tervezetével kapcsolatban.
(2)11 A minisztérium honlapján a vélemények, javaslatok fogadásának lehetõségét meg kell teremteni, továbbá meg
kell jelölni a véleményadásra nyitva álló határidõt.
(3) A véleményezési határidõ a tervezet közzétételétõl számított legalább tizenöt nap, sürgõs esetben azonos a közigazgatási egyeztetés során megállapított határidõvel.

8

A 9. § (1) bekezdésének felvezetõ szövegrésze a 2006: CIX. törvény 2. § (1) bekezdésének m) pontja szerint módosított szöveg.
A 9. § (5) bekezdését a 2006: CIX. törvény 2. § (3) bekezdésének g) pontja hatályon kívül helyezte.
10
A 9. § (6) bekezdése a 2006: CIX. törvény 2. § (1) bekezdésének m) pontja szerint módosított szöveg.
11
A 10. § (2) bekezdése a 2006: CIX. törvény 2. § (3) bekezdésének g) pontja szerint módosított szöveg.
9
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(4) A jogszabály elõkészítõje mérlegeli a véleményezõk észrevételeit, és az észrevételekrõl, valamint az elutasított
észrevételek esetében – a nyilvánvalóan alaptalan észrevételek kivételével – az elutasítás indokairól összefoglalót készít,
amelyet honlapján közzétesz. Az elõkészítõt egyedi válaszadási kötelezettség nem terheli.

A törvényalkotás nyilvánossága
11. § (1) Az Országgyûlés a honlapján közzéteszi
a) a törvényjavaslatokat,
b) a törvényjavaslatokhoz kapcsolódó, az Országgyûlés iromány-nyilvántartásában szereplõ dokumentumokat, így
különösen a módosító javaslatokat, kapcsolódó módosító javaslatokat, a törvényjavaslathoz készült bizottsági ajánlásokat, valamint az egységes javaslatot,
c) a törvényjavaslat plenáris ülésen folytatott általános vitájáról, részletes vitájáról, záróvitájáról, a módosító javaslatokról való határozathozatalról, valamint a zárószavazásról készült jegyzõkönyveket,
d) azon bizottsági ülések jegyzõkönyveit, amelyeken az adott bizottság a törvényjavaslattal foglalkozott.
(2) Az (1) bekezdés szerint közzétett dokumentumok az Országgyûlés honlapjáról nem távolíthatóak el.
(3) Az (1) bekezdés c) és d) pontja a zárt ülésen készült jegyzõkönyvekre nem alkalmazható.

A jogszabályok nyilvánossága
12. § (1) A Magyar Közlöny nyomtatott változatának oldalhû digitális másolatát a nyomtatott változat megjelenésének napján közzé kell tenni.
(2) Az (1) bekezdés szerint közzétett másolat a honlapról nem távolítható el.
(3) Ha a kihirdetett jogszabályoknak, illetve közzétett határozatoknak és statisztikai közleményeknek a Magyar Közlöny nyomtatott és az (1) bekezdés szerint közzétett változatában megjelent szövege eltér, a nyomtatott változatban szereplõ szöveget kell hitelesnek tekinteni.
(4) A Magyar Közlöny nyomtatott változatának oldalhû digitális másolatát olyan letölthetõ formátumban kell közzétenni, amely a többszörözés során is biztosítja az illetéktelen módosítás elleni védelmet.
[A jogszabályok és más jogi aktusok nyilvánossága 12
12. §13 (1) A Magyar Közlönyt a kormányzati portálon történõ, olyan elektronikus dokumentumként való közzététellel kell kiadni, amelyet a Magyar Közlöny felelõs szerkesztõje a minõsített elektronikus aláírásával és a közzététel
idõpontjában olyan szolgáltató által kiadott idõbélyegzõvel lát el, amely e szolgáltatást minõsített szolgáltatóként
nyújtja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott elektronikus aláírás ellenõrzéséhez a felelõs szerkesztõ és a helyettesítésére
jogosult személy aláírásaihoz tartozó nyilvános kulcsok a kormányzati portálnak a Magyar Közlöny közzétételére
szolgáló oldalán érhetõek el.
(3) A Magyar Közlöny tartalmazza a helyi önkormányzat képviselõ-testülete által alkotott rendeletek kivételével a
jogszabályokat, az Alkotmánybíróság azon határozatait és végzéseit, amelyeknek a Magyar Közlönyben való közzétételét jogszabály vagy az Alkotmánybíróság elrendelte, az Országgyûlés határozatait, a jogegységi határozatokat, az
Országos Választási Bizottság állásfoglalásait, továbbá a 12/A. § szerinti mellékleteket.
(4) A Magyar Közlöny közzétett számai a honlapról nem távolíthatóak el, azok archiválására az elektronikus archiválásról szóló jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

12
A 12. §-t megelõzõ alcím az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény módosításáról szóló, T/5396. számú törvényjavaslat Országgyûlés által 2008. május 19-én elfogadott szövegének 1. §-ával megállapított szöveg. E MÓDOSÍTÓ TÖRVÉNY 7. § (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN
A RENDELKEZÉS 2008. JÚLIUS 1-JÉN LÉP HATÁLYBA.
13
A 12. § az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény módosításáról szóló, T/5396. számú törvényjavaslat Országgyûlés által 2008.
május 19-én elfogadott szövegének 2. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító törvény 7. § (4)–(5) bekezdését. E MÓDOSÍTÓ
TÖRVÉNY 7. § (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN A RENDELKEZÉS 2008. JÚLIUS 1-JÉN LÉP HATÁLYBA.
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(5) A szerkesztõ a Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron megküldi a köztársasági elnöknek, az Országgyûlés
elnökének, az Alkotmánybíróság elnökének, a Legfelsõbb Bíróság elnökének, az Országos Széchényi Könyvtárnak és
az Országgyûlési Könyvtárnak.
(6) A Magyar Közlöny oldalhû másolata papíron, illetve digitális adathordozón is terjeszthetõ azzal, hogy ha az
(1) bekezdés szerint közzétett és a papíron, illetve digitális adathordozón terjesztett változat szövege egymástól eltér,
az (1) bekezdés szerint közzétett változat szövegét kell hitelesnek tekinteni.
(7) A Kormány által rendeletben kijelölt szerv kérelemre, igazgatási szolgáltatási díj ellenében a Magyar Közlönyrõl vagy annak egy részérõl papírra oldalhû másolatot készít.
12/A. §14 (1)15 A Határozatok Tárát és a Hivatalos Értesítõt a Magyar Közlöny mellékleteként történõ közzététellel,
a 12. § alkalmazásával kell kiadni.
(2)16 A Határozatok Tára tartalmazza – a minõsített adatot tartalmazó, valamint az érintetteknek közvetlenül megküldött határozatok kivételével – a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök és az Országos Választási Bizottság határozatait, valamint a miniszterek azon határozatait, amelyeknek hivatalos lapban való közzétételét jogszabály
elrendeli vagy a miniszter kezdeményezi.
(3) A Hivatalos Értesítõ tartalmazza a jogalkotásról szóló törvény szerinti utasítások és jogi iránymutatások szövegét, valamint azokat a közleményeket, amelyeknek a Magyar Közlönyben, illetve más hivatalos lapban való közzétételét jogszabály elrendeli vagy miniszter, illetve a közzététel kezdeményezésére jogszabály által kötelezett személy kezdeményezi.
(4)17 A (3) bekezdést a 12. § (3) bekezdésében és a 12/A. § (2) bekezdésében meghatározott jogi aktusokra, valamint
a Közbeszerzési Értesítõben, a Cégközlönyben és a Magyar Szabadalmi Hivatal hivatalos lapjában közzétenni rendelt
közleményekre nem kell alkalmazni.]
13. § (1)18 A 12. §-ban nem említett hivatalos lapokat az annak kiadásáért a jogalkotásról szóló törvény alapján felelõs
szerv a honlapján történõ közzététellel adja ki. A hivatalos lap oldalhû másolata nyomtatott formában is terjeszthetõ.
[(1)19 A 12–12/A. §-ban nem említett hivatalos lapokat a minisztérium, az autonóm államigazgatási szerv és a kormányhivatal a honlapján történõ közzététellel adja ki.
(2)20 Az (1) bekezdésben meghatározott hivatalos lapban olyan közlemény tehetõ közzé, amely a Magyar Közlönyben megjelent.
(3)21 Egy központi államigazgatási szerv az (1) bekezdés alapján egy hivatalos lapot adhat ki.

14

A 12/A. §-t az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény módosításáról szóló, T/5396. számú törvényjavaslat Országgyûlés által
2008. május 19-én elfogadott szövegének 3. §-a iktatta be. E MÓDOSÍTÓ TÖRVÉNY 7. § (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN A RENDELKEZÉS 2008.
JÚLIUS 1-JÉN LÉP HATÁLYBA.
15
A 12/A. § (1) BEKEZDÉSÉBEN A ,,HATÁROZATOK TÁRÁT ÉS A” SZÖVEGRÉSZ AZ ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓSZABADSÁGRÓL
SZÓLÓ 2005. évi XC. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ, T/5396. SZÁMÚ TÖRVÉNYJAVASLAT ORSZÁGGYÛLÉS ÁLTAL 2008. MÁJUS
19-ÉN ELFOGADOTT SZÖVEGÉNEK 7. § (3) BEKEZDÉSE ALAPJÁN 2009. JANUÁR 1-JÉN LÉP HATÁLYBA.
16
A 12/A. § (2) BEKEZDÉSE AZ ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓSZABADSÁGRÓL SZÓLÓ 2005. évi XC. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ,
T/5396. SZÁMÚ TÖRVÉNYJAVASLAT ORSZÁGGYÛLÉS ÁLTAL 2008. MÁJUS 19-ÉN ELFOGADOTT SZÖVEGÉNEK 7. § (3) BEKEZDÉSE
ALAPJÁN 2009. JANUÁR 1-JÉN LÉP HATÁLYBA.
17
A 12/A. § (4) BEKEZDÉSÉBEN AZ ,,ÉS A 12/A. § (2) BEKEZDÉSÉBEN” SZÖVEGRÉSZ AZ ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓSZABADSÁGRÓL
SZÓLÓ 2005. évi XC. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ, T/5396. SZÁMÚ TÖRVÉNYJAVASLAT ORSZÁGGYÛLÉS ÁLTAL 2008. MÁJUS
19-ÉN ELFOGADOTT SZÖVEGÉNEK 7. § (3) BEKEZDÉSE ALAPJÁN 2009. JANUÁR 1-JÉN LÉP HATÁLYBA.
18
A 13. § (1) bekezdése a 2006: CIX. törvény 2. § (1) bekezdésének m) pontja szerint módosított szöveg.
19
A 13. § (1) bekezdése az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény módosításáról szóló, T/5396. számú törvényjavaslat Országgyûlés által 2008. május 19-én elfogadott szövegének 4. §-ával megállapított szöveg. E MÓDOSÍTÓ TÖRVÉNY 7. § (3) BEKEZDÉSE ALAPJÁN
A RENDELKEZÉS 2009. JANUÁR 1-JÉN LÉP HATÁLYBA.
20
A 13. § új (2) bekezdését az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény módosításáról szóló, T/5396. számú törvényjavaslat Országgyûlés által 2008. május 19-én elfogadott szövegének 4. §-a iktatta be, egyidejûleg az eredeti (2) bekezdés számozását (5) bekezdésre változtatva.
E MÓDOSÍTÓ TÖRVÉNY 7. § (3) BEKEZDÉSE ALAPJÁN A RENDELKEZÉS 2009. JANUÁR 1-JÉN LÉP HATÁLYBA.
21
A 13. § (3) bekezdését az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény módosításáról szóló, T/5396. számú törvényjavaslat Országgyûlés által 2008. május 19-én elfogadott szövegének 4. §-a iktatta be. E MÓDOSÍTÓ TÖRVÉNY 7. § (3) BEKEZDÉSE ALAPJÁN A RENDELKEZÉS 2009.
JANUÁR 1-JÉN LÉP HATÁLYBA.
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(4)22 Az (1) bekezdésben meghatározott hivatalos lap oldalhû másolata nyomtatott formában akkor terjeszthetõ, ha
a tárgyévet megelõzõ év június 30-án a lap a központi költségvetéshez tartozó szerveken kívüli elõfizetõinek száma a
külön jogszabályban meghatározott számot meghaladja.]
(2) [(5)23] Az (1) bekezdés szerint kiadott lap az azt kiadó szerv honlapjáról nem távolítható el. A szerv megszûnése
esetén a közzététel kötelezettsége a szerv jogutódját terheli.
[13/A. §24 (1) A Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyûjteményét és a Hatályos Jogszabályok Gyûjteményét azok
szerkesztõjének legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírásával ellátott, elektronikus dokumentumként a kormányzati portálon való közzététellel kell kiadni.
(2) A Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyûjteménye és a Hatályos Jogszabályok Gyûjteménye digitális adathordozón is terjeszthetõ.]
14. § (1)25 A Hatályos Jogszabályok Elektronikus Gyûjteményében (a továbbiakban: jogszabálygyûjtemény) a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter és az igazságügyért felelõs miniszter gondoskodik
a) az önkormányzati rendeletek kivételével az adott naptári napon hatályos valamennyi jogszabály hatályos szövegének az esetleges módosításokkal egységes szerkezetben, továbbá
b) az állami irányítás a Magyar Közlönyben közzétett egyéb jogi eszköze hatályos szövegének az esetleges módosításokkal egységes szerkezetben
történõ közzétételérõl.
(2) A jogszabálygyûjtemény biztosítja a jogszabályok, illetve az állami irányítás egyéb jogi eszközei számára, címére,
valamint szövegében történõ keresés lehetõségét.
15. § (1)26 A helyi önkormányzat jegyzõje az önkormányzat rendeletét a képviselõ-testület ülésérõl készített jegyzõkönyv megküldésével egyidejûleg elektronikusan a közigazgatási hivatalon keresztül a helyi önkormányzatokért felelõs
miniszternek megküldi.
(2)27 A helyi önkormányzatokért felelõs miniszter gondoskodik az önkormányzati rendeleteknek az erre a célra fenntartott honlapon történõ közzétételérõl.

NEGYEDIK RÉSZ28
A BÍRÓSÁGI HATÁROZATOK NYILVÁNOSSÁGA
A Bírósági Határozatok Gyûjteménye
16. § (1) A Bírósági Határozatok Gyûjteményében (a továbbiakban: gyûjtemény) digitális formában, bárki számára,
személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, díjmentesen hozzáférhetõek az e törvényben meghatározott bírósági
határozatok.
(2) A gyûjteményt az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala teszi közzé.

22

A 13. § (4) bekezdését az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény módosításáról szóló, T/5396. számú törvényjavaslat Országgyûlés által 2008. május 19-én elfogadott szövegének 4. §-a iktatta be. E MÓDOSÍTÓ TÖRVÉNY 7. § (3) BEKEZDÉSE ALAPJÁN A RENDELKEZÉS 2009.
JANUÁR 1-JÉN LÉP HATÁLYBA.
23
A 13. § eredeti (2) bekezdésének számozását (5) bekezdésre változtatta az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény módosításáról
szóló, T/5396. számú törvényjavaslat Országgyûlés által 2008. május 19-én elfogadott szövegének 4. §-a. E MÓDOSÍTÓ TÖRVÉNY 7. § (3) BEKEZDÉSE
ALAPJÁN A RENDELKEZÉS 2009. JANUÁR 1-JÉN LÉP HATÁLYBA.
24
A 13/A. §-t az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény módosításáról szóló, T/5396. számú törvényjavaslat Országgyûlés által
2008. május 19-én elfogadott szövegének 5. §-a iktatta be. E MÓDOSÍTÓ TÖRVÉNY 7. § (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN A RENDELKEZÉS 2008. JÚLIUS
1-JÉN LÉP HATÁLYBA.
25
A 14. § (1) bekezdésének felvezetõ szövege a 2006: CIX. törvény 171. § (4) bekezdésének q) pontja szerint módosított szöveg.
26
A 15. § (1) bekezdése a 2006: CIX. törvény 7. § (2) bekezdésének p) pontja, 171. § (4) bekezdésének q) pontja szerint módosított szöveg.
27
A 15. § (2) bekezdése a 2006: CIX. törvény 171. § (4) bekezdésének q) pontja szerint módosított szöveg.
28
E törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Negyedik rész 2007. július 1-jén lépett hatályba.
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17. § (1) A gyûjteményben közzé kell tenni a Legfelsõbb Bíróság és az ítélõtáblák által az ügy érdemében hozott határozatokat.
(2) A gyûjteményben közzé kell tenni a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.)
XX. fejezetének alkalmazásával az ügy érdemében hozott határozatokat, ha a felülvizsgált határozatot egyfokú eljárásban hozták, és a bíróság határozata ellen nincs helye rendes jogorvoslatnak.
(3)29 A közzétett bírósági határozathoz kapcsolva, azzal egyidejûleg közzé kell tenni mindazon bírósági és más hatósági vagy egyéb szerv által hozott határozatoknak az Országos Igazságszolgáltatási Tanács által meghatározott eljárásban a bíróság által anonimizált digitális másolatát is, amelyeket a közzétett bírósági határozattal felülbíráltak
vagy felülvizsgáltak.
(4) A gyûjteményben közzé kell tenni a jogegységi határozatokat, az elvi bírósági határozatokat, kollégiumi véleményeket, elvi döntéseket és kollégiumi állásfoglalásokat.
(5) Nem kell közzétenni a gyûjteményben a fizetési meghagyásos, a végrehajtási, a cégbírósági, a csõd- és felszámolási, valamint a bíróságon vezetett névjegyzékekkel kapcsolatos eljárásban hozott bírósági határozatokat.
(6) A bíróság elnöke e rész rendelkezéseinek megfelelõ alkalmazásával elrendelheti a bíróság által hozott más határozat közzétételét is.
(7) Nem tehetõk közzé a Pp. XV–XVIII. fejezete (házassági perek, apasági és a származás megállapítása iránti egyéb
perek, a szülõi felügyelet megszüntetése, gondnokság alá helyezés) szerinti eljárásokban hozott határozatok, ha valamelyik fél kérte a közzététel mellõzését.
(8)30 A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény XIV. fejezet II. címe (a nemi erkölcs elleni bûncselekmények) alapján hozott határozat csak akkor tehetõ közzé, ha ahhoz a sértett az eljáró bíróság felhívására hozzájárult.
18. § (1) A közzétett határozatban szereplõ személyek azonosítását lehetõvé tevõ adatokat olyan módon kell törölni,
hogy az ne járjon a megállapított tényállás sérelmével. Egyebekben a határozatban szereplõ egyes személyeket az eljárásban betöltött szerepüknek megfelelõen kell megjelölni.
(2) A közzétett határozatban – ha törvény másként nem rendelkezik – nem kell törölni
a) az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó
szerv és – ha törvény kivételt nem tesz – az e minõségében eljáró személy családi és utónevét, illetve neveit (a továbbiakban együtt: nevét), továbbá beosztását, ha az adott személy az eljárásban közfeladatának ellátásával összefüggésben vett
részt;
b) a meghatalmazottként vagy védõként eljárt ügyvéd nevét;
c) az alperesként pervesztes természetes személy nevét, továbbá jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet nevét és székhelyét, amennyiben a határozatot olyan ügyben hozták, amelyben jogszabály alapján közérdekû igényérvényesítésnek helye van;
d) a társadalmi szervezet vagy alapítvány nevét, székhelyét és képviselõjének nevét;
e) a közérdekbõl nyilvános adatokat.
(3) Amennyiben a nyilvánosságot a tárgyalás egészérõl vagy egy részérõl kizárták, és a nyilvánosság kizárását megalapozó, törvényben meghatározott érdek védelme másképpen nem biztosítható, a határozat egyes részeinek vagy a határozat egészének a gyûjteményben való megjelentetését mellõzni, illetve a közzétett határozat egyes részeit vagy a határozat egészét a gyûjteménybõl törölni kell.
(4) Egy részében vagy egészében zárt tárgyalás alapján hozott határozatnak a gyûjteménybõl való törlését vagy a közzététel mellõzését polgári eljárásban a fél, büntetõeljárásban a sértett kérheti. A kérelmet az érintett legkésõbb a határozat közzétételét követõ egy évig az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának vezetõjéhez terjesztheti elõ, aki
haladéktalanul, de legkésõbb a kérelem kézhezvételétõl számított öt munkanapon belül gondoskodik a kérelem teljesítésérõl.
(5) Az állam- és a szolgálati titok védelmét a bírósági határozatok közzétételekor is biztosítani kell.
(6) A határozat szövegében az e §-ban meghatározottakon túl további szerkesztés nem végezhetõ.

29
A 17. § (3) bekezdése az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény módosításáról szóló, T/5396. számú törvényjavaslat Országgyûlés által 2008. május 19-én elfogadott szövegének 8. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg. E MÓDOSÍTÓ TÖRVÉNY 7. § (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN
A RENDELKEZÉS A TÖRVÉNY KIHIRDETÉSÉT KÖVETÕ NAPON LÉP HATÁLYBA.
30
A 17. § (8) bekezdése a 2007: XXVII. törvény 89. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.
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19. § (1) A határozatot az azt meghozó bíróság elnöke a határozat írásba foglalásától számított harminc napon belül teszi közzé a gyûjteményben.
(2)31 Amennyiben a már közzétett határozatot kijavítják, vagy annak tartalma kiegészítés folytán megváltozik, a kijavítást, kiegészítést annak jelzésével a jogerõre emelkedésétõl számított öt munkanapon belül át kell vezetni.
20. § (1)32 A közzétett határozatok megjelölésében fel kell tüntetni a bíróság és a jogterület megnevezését, a határozat
meghozatalának évét, valamint sorszámát.
(2) A határozatot hozó bíróság a közzététellel egyidejûleg megjelöli azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján a
bíróság a határozatot hozta.
(3) A mûködtetõ biztosítja, hogy a gyûjteményben a határozatok szövegére és a megjelölt jogszabályhelyekre keresni
lehessen.
ÖTÖDIK RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Hatálybalépés
21. § (1) E törvény a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel 2006. január 1-jén lép hatályba.
(2) E törvény negyedik része 2007. július 1-jén lép hatályba.
(3) E törvény rendelkezéseit a megyei önkormányzatok és az 50 000-nél nagyobb lakónépességû városok vonatkozásában 2007. január 1-jétõl, az egyéb helyi önkormányzatok, továbbá az egyéb közfeladatot ellátó szervek vonatkozásában legkésõbb 2008. július 1-jétõl kell alkalmazni.

Felhatalmazó rendelkezések
22. § (1) Felhatalmazást kap a kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
a) a közérdekû adatok elektronikus közzétételének részletszabályait,33
b) az egységes közadatkeresõ rendszer, valamint a központi jegyzék adattartalmát, az adatintegrációra vonatkozó szabályokat,34
c)35
[c)36 a 12 . § (7) bekezdése szerinti másolatot készítõ szerv kijelölését.]
(2) Felhatalmazást kap
a) az ágazati miniszter, hogy rendeletben adja ki a 6. § (2) bekezdésében foglalt különös közzétételi listát,
b)37 az informatikáért felelõs miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a közzétételi listákon szereplõ adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákat,38
c) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendõ adatok körét, 39
d)40 az igazságügyért felelõs miniszter, hogy az Országos Igazságszolgáltatási Tanáccsal egyetértésben rendeletben
határozza meg az e törvény alapján közzétett bírósági határozatoknak a gyûjteményben történõ megjelölésének szabályait,41
31

A 19. § (2) bekezdése a 2007: LXXXII. törvény 13. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.
A 20. § (1) bekezdése a 2007: LXXXII. törvény 13. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.
Lásd a 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletet.
34
Lásd a 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletet.
35
A 22. § (1) bekezdésének c) pontját a 2006: CIX. törvény 2. § (3) bekezdésének g) pontja hatályon kívül helyezte.
36
A 22. § (1) bekezdésének c) pontját a 2006: CIX. törvény 2. § (3) bekezdésének g) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény módosításáról szóló, T/5396. számú törvényjavaslat Országgyûlés által 2008. május 19-én elfogadott szövegének 6. §
(1) bekezdése iktatta be. EZ UTÓBBI MÓDOSÍTÓ TÖRVÉNY 7. § (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN A RENDELKEZÉS 2008. JÚLIUS 1-JÉN LÉP
HATÁLYBA.
37
A 22. § (2) bekezdésének b) pontja a 2006: CIX. törvény 171. § (4) bekezdésének q) pontja szerint módosított szöveg.
38
Lásd a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendeletet.
39
Lásd a 7/2005. (XII. 28.) MeHVM rendeletet.
40
A 22. § (2) bekezdésének d) pontja a 2006: CIX. törvény 171. § (4) bekezdésének q) pontja szerint módosított szöveg.
41
Lásd a 29/2007. (V. 31.) IRM rendeletet.
32
33
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e)42
[e)43 a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter, hogy az elõfizetõknek a 13. § (4) bekezdése szerinti számát rendeletben állapítsa meg,
f)44 a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter, hogy a 12. § (7) bekezdésében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat rendeletben állapítsa meg.]

Az Európai Unió jogának való megfelelés
23. § E törvény 7. §-a, valamint melléklete az Európai Parlament és a Tanács a közszféra információinak további felhasználásáról szóló 2003. november 17-i 2003/98/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez 45
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
I. Szervezeti, személyzeti adatok
Adat

42

Frissítés

Megõrzés

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai
címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme,
honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetõségei

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
törlendõ

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti
egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek
feladatai

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
törlendõ

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetõinek és az egyes szervezeti
egységek vezetõinek neve, beosztása, elérhetõsége (telefonés telefaxszáma, elektronikus levélcím)

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
törlendõ

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezetõ neve és
az ügyfélfogadási rend

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
törlendõ

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak A változásokat
neve, beosztása, elérhetõsége
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
törlendõ

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy
ellenõrzése alatt álló, vagy alárendeltségében mûködõ más
közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban
meghatározott adatai

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
1 évig
archívumban
tartásával

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve
részvételével mûködõ gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. §
c) pont] neve, székhelye, elérhetõsége, tevékenységi köre,
képviselõjének neve, a közfeladatot ellátó szerv
részesedésének mértéke

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
1 évig
archívumban
tartásával

A 22. § (2) bekezdésének e) pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. § 814. pontja hatályon kívül helyezte.
A 22. § (2) bekezdésének e) pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. § 814. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan az elektronikus információszabadságról szóló
2005. évi XC. törvény módosításáról szóló, T/5396. számú törvényjavaslat Országgyûlés által 2008. május 19-én elfogadott szövegének 6. § (2) bekezdése iktatta be. EZ UTÓBBI MÓDOSÍTÓ TÖRVÉNY 7. § (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN A RENDELKEZÉS 2008. JÚLIUS 1-JÉN LÉP HATÁLYBA.
44
A 22. § (2) bekezdésének f) pontját az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény módosításáról szóló, T/5396. számú törvényjavaslat
Országgyûlés által 2008. május 19-én elfogadott szövegének 6. § (2) bekezdése iktatta be. E MÓDOSÍTÓ TÖRVÉNY 7. § (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN
A RENDELKEZÉS 2008. JÚLIUS 1-JÉN LÉP HATÁLYBA.
45
A melléklet a 2006: CIX. törvény 7. § (2) bekezdésének p) pontja és a 2006: CXXI. törvény 25. §-a szerint módosított szöveg.
43
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Frissítés

Megõrzés

8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok
neve, székhelye, alapító okirata, kezelõ szervének tagjai

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
1 évig
archívumban
tartásával

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve,
A változásokat
a szerkesztõség és kiadó neve és címe, valamint a fõszerkesztõ követõen azonnal
neve

Az elõzõ állapot
1 évig
archívumban
tartásával

10.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti
szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett
törvényességi ellenõrzést gyakorló szerv 1. pontban
meghatározott adatai

Az elõzõ állapot
1 évig
archívumban
tartásával

A változásokat
követõen azonnal

II. Tevékenységre, mûködésre vonatkozó adatok
Adat

Frissítés

Megõrzés

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és
alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvetõ
jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint
a Szervezeti és mûködési szabályzat vagy ügyrend hatályos és
teljes szövege

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
1 évig
archívumban
tartásával

2.

Az országos illetékességû szervek, valamint a közigazgatási
hivatalok esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról,
tevékenységérõl szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Negyedévente

Az elõzõ állapot
törlendõ

3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Negyedévente

Az elõzõ állapot
1 évig
archívumban
tartásával

4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben A változásokat
ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként
követõen azonnal
a hatáskörrel rendelkezõ szerv megnevezése, hatáskör
gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv
megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez
szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek
(igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvetõ eljárási
szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja
(helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítõ
útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az
ügyintézéshez használt letölthetõ formanyomtatványok

Az elõzõ állapot
törlendõ

5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésébõl A változásokat
finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma,
követõen azonnal
a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a
közszolgáltatásért fizetendõ díj mértéke, az abból adott
kedvezmények

Az elõzõ állapot
1 évig
archívumban
tartásával

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve A változásokat
nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba
követõen azonnal
bejelentendõ nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti
azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által
– alaptevékenysége keretében – gyûjtött és feldolgozott adatok
fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Az elõzõ állapot
1 évig
archívumban
tartásával
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Frissítés

Megõrzés

7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe,
témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve
a költségtérítés mértéke

Negyedévente

Az elõzõ állapot
1 évig
archívumban
tartásával

8.

A testületi szerv döntései elõkészítésének rendje, az
állampolgári közremûködés (véleményezés) módja, eljárási
szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá
nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzõkönyvei, illetve
összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt
jogszabály nem korlátozza

A változásokat
követõen azonnal

Az elõzõ állapot
1 évig
archívumban
tartásával

9.

Az e törvény alapján közzéteendõ jogszabálytervezetek és
kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat
képviselõ-testületének nyilvános ülésére benyújtott
elõterjesztések a benyújtás idõpontjától

E törvény eltérõ
rendelkezése
hiányában a
benyújtás
idõpontját követõen
azonnal

Az elõzõ állapot
1 évig
archívumban
tartásával

10.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai
leírása, azok eredményei és indokolásuk

Folyamatosan

Az elõzõ állapot
1 évig
archívumban
tartásával

11.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel
A vizsgálatról szóló
kapcsolatos vizsgálatok, ellenõrzések nyilvános megállapításai jelentés
megismerését
követõen
haladéktalanul

Az elõzõ állapot
1 évig
archívumban
tartásával

12.

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, Negyedévente
kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és
teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, idõbeli
változásuk

Az elõzõ állapot
1 évig
archívumban
tartásával

13.

A közérdekû adatok megismerésére irányuló igények
intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve,
elérhetõsége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelõs,
vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Negyedévente

Az elõzõ állapot
törlendõ

14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó,
jogszabályon alapuló statisztikai adatgyûjtés eredményei,
idõbeli változásuk

Negyedévente

Az elõzõ állapot
1 évig
archívumban
tartásával

15.

A közérdekû adatokkal kapcsolatos kötelezõ statisztikai
adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Negyedévente

Az elõzõ állapot
1 évig
archívumban
tartásával

16.

Azon közérdekû adatok hasznosítására irányuló szerzõdések
listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik
szerzõdõ fél

Negyedévente

Az elõzõ állapot
1 évig
archívumban
tartásával

17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévõ közérdekû adatok A változásokat
felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerzõdési követõen azonnal
feltételek

Az elõzõ állapot
1 évig
archívumban
tartásával

18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi
közzétételi lista

Az elõzõ állapot
törlendõ

A változásokat
követõen azonnal
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III. Gazdálkodási adatok
Adat

Frissítés

Megõrzés

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése,
számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés
végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon
és gyakorisággal – készített beszámolók

A változásokat
követõen azonnal

A külön
jogszabályban
meghatározott
ideig, de legalább
5 évig archívumban
tartásával

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és
személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve
összesítve a vezetõk és vezetõ tisztségviselõk illetménye,
munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése,
az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és
mértéke összesítve

Negyedévente

A külön
jogszabályban
meghatározott
ideig, de legalább
1 évig archívumban
tartásával

3.

A közfeladatot ellátó szerv költségvetésébõl nyújtott, nem
Negyedévente
normatív, céljellegû, mûködési és fejlesztési támogatások
kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére,
továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó
adatok

A külön
jogszabályban
meghatározott
ideig, de legalább
1 évig archívumban
tartásával

4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az
államháztartáshoz tartozó vagyonnal történõ gazdálkodással
összefüggõ – a külön jogszabályban meghatározott értékû –
árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatásmegrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra,
vagyon vagy vagyoni értékû jog átadására, valamint
koncesszióba adásra vonatkozó szerzõdések megnevezése
(típusa), tárgya, a szerzõdést kötõ felek neve, a szerzõdés
értéke, határozott idõre kötött szerzõdés esetében annak
idõtartama

Negyedévente

A külön
jogszabályban
meghatározott
ideig, de legalább
1 évig archívumban
tartásával

5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános
adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról
készített emlékeztetõk, pályázat eredménye)

Negyedévente

A külön
jogszabályban
meghatározott
ideig, de legalább
1 évig archívumban
tartásával

6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására
(így különösen társadalmi szervezet támogatására,
foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti
szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási,
kulturális, szociális és sporttevékenységet segítõ szervezet
támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal
összefüggõ kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó
kifizetések

Negyedévente

A külön
jogszabályban
meghatározott
ideig, de legalább
1 évig archívumban
tartásával
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1987. évi XI. TÖRVÉNY1
a jogalkotásról2
(Kivonatos közlés)

…
IV. fejezet
HIVATALOS LAPOK
Magyar Közlöny
57. § (1) A Magyar Köztársaság hivatalos lapja a Magyar Közlöny.
(2) A Magyar Közlöny tartalmazza a jogszabályokat, a nemzetközi szerzõdéseket, az Országgyûlés, a köztársasági elnök és a Kormány határozatait és jogi iránymutatásait, a Legfelsõbb Bíróság irányelveit, és elvi döntéseit, valamint a személyi kérdésekben hozott döntéseket, ideértve a köztársasági elnök és a Kormány által adományozott kitüntetéseket is.
(3) Jogszabály, illetõleg a miniszterelnök a Magyar Közlönyben más közlemény közzétételét is elrendelheti.
(4)3 A Magyar Közlönyt a feladatkörrel rendelkezõ miniszter által kijelölt személy szerkeszti.

Határozatok Tára
58. § (1) A Határozatok Tára hivatalos lap; a köztársasági elnöknek és a Kormánynak azokat a határozatait közli, amelyeknek a Határozatok Tárában való közzétételét a köztársasági elnök, illetõleg a Kormány elrendelte.
(2)4 A Határozatok Tárában lehet közzétenni a kormánybizottságok határozatait és egyéb olyan közleményeket, amelyek közzétételét a Határozatok Tára szerkesztõje engedélyezte.
(3) A Határozatok Tárát a Kormány tagjai, az államtitkárok, a miniszterhelyettesek, az országos hatáskörû szervek vezetõi és helyetteseik, valamint a Minisztertanács Titkárságának a vezetõje által meghatározott szervek vezetõ munkatársai kapják meg.
(4)5 A Határozatok Tárát a feladatkörrel rendelkezõ miniszter által kijelölt személy szerkeszti.

1

Az 1987. évi XI. törvény szövegállapotai 2007. április 6-ától kezdõdõen a törvénynek a Magyar Közlöny 2007. évi 106. számában közzétett, módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt szövegén alapulnak. A szöveggel kapcsolatosan az állampolgári jogok országgyûlési biztosa OBH 4263/2007. számon elrendelt
vizsgálatával megállapította, hogy az jogbizonytalanságot okoz, amely alapvetõen sérti az állampolgári jogbiztonságot. Az állampolgári jogok országgyûlési
biztosa a visszás helyzet rendezése érdekében OBH 5091/2007. számon beadvánnyal fordult az Alkotmánybírósághoz, hogy vizsgálja meg a jogalkotásról
szóló törvényt. Az állampolgári jogok országgyûlési biztosának kezdeményezése által utólagos normakontrollal érintett rendelkezések szövegét vastagon kiemelt szedéssel tüntetjük fel. A szögletes zárójelben megjelenõ lábjegyzetek nem képezték az MK 2007/106. számban megjelent egységes szerkezetû szöveg
részét.
2
Az Alkotmány módosításáról szóló 1989. évi XXXI. törvény 38. § (6) bekezdése értelmében a Minisztertanács elnökhelyettese tisztség az új Országgyûlés által megválasztott Minisztertanács hivatalba lépésének napján, 1990. május 24-én megszûnt.
3
Az 57. § (4) bekezdése az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény módosításáról szóló, T/5396. számú törvényjavaslat Országgyûlés által 2008. május 19-én elfogadott szövegének 8. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. E MÓDOSÍTÓ TÖRVÉNY 7. § (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN
A RENDELKEZÉS A TÖRVÉNY KIHIRDETÉSÉT KÖVETÕ NAPON LÉP HATÁLYBA.
4
Az 58. § (2) bekezdése az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény módosításáról szóló, T/5396. számú törvényjavaslat Országgyûlés által 2008. május 19-én elfogadott szövegének 8. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. E MÓDOSÍTÓ TÖRVÉNY 7. § (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN
A RENDELKEZÉS A TÖRVÉNY KIHIRDETÉSÉT KÖVETÕ NAPON LÉP HATÁLYBA.
5
Az 58. § (4) bekezdése az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény módosításáról szóló, T/5396. számú törvényjavaslat Országgyûlés által 2008. május 19-én elfogadott szövegének 8. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. E MÓDOSÍTÓ TÖRVÉNY 7. § (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN
A RENDELKEZÉS A TÖRVÉNY KIHIRDETÉSÉT KÖVETÕ NAPON LÉP HATÁLYBA.
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A minisztérium és az országos hatáskörû szerv hivatalos lapja 6
59. § (1)7 A minisztérium és az országos hatáskörû szerv az utasítások és a jogi iránymutatások közzététele céljából hivatalos lapot adhat ki.
(2)8 Az (1) bekezdésben említett hivatalos lapban az a jogszabály és az állami irányítás egyéb olyan jogi eszköze is közölhetõ, amely a minisztérium, az országos hatáskörû szerv, illetõleg az általuk irányított vagy felügyelt szerv munkája
szempontjából fontos.
(3)9 A minisztérium, illetõleg az országos hatáskörû szerv hivatalos lapjában a Határozatok Tára szerkesztõje engedélyével lehet olyan határozatot, jogi iránymutatást vagy más közleményt közölni, amelyet a Határozatok Tárában tettek
közzé.

Jogszabálygyûjtemények
60. §10 A Kormány által kijelölt szerv vagy személy gondoskodik arról, hogy a Törvények és Rendeletek Hivatalos
Gyûjteményét évenként, a Hatályos Jogszabályok Gyûjteményét ötévenként kiadják.
…

6

Az 59. §-t megelõzõ alcímben a ,,minisztérium és az országos hatáskörû szerv” szövegrész helyébe az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi
XC. törvény módosításáról szóló, T/5396. számú törvényjavaslat Országgyûlés által 2008. május 19-én elfogadott szövegének 8. § (3) bekezdése alapján a
,,minisztérium, az autonóm államigazgatási szerv és a kormányhivatal” szövegrész lép. E MÓDOSÍTÓ TÖRVÉNY 7. § (3) BEKEZDÉSE ALAPJÁN
A RENDELKEZÉS 2009. JANUÁR 1-JÉN LÉP HATÁLYBA.
7
Az 59. § (1) bekezdésében a ,,minisztérium és az országos hatáskörû szerv” szövegrész helyébe az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi
XC. törvény módosításáról szóló, T/5396. számú törvényjavaslat Országgyûlés által 2008. május 19-én elfogadott szövegének 8. § (3) bekezdése alapján a
,,minisztérium, az autonóm államigazgatási szerv és – külön törvény rendelkezése alapján – a kormányhivatal” szövegrész lép. E MÓDOSÍTÓ TÖRVÉNY
7. § (3) BEKEZDÉSE ALAPJÁN A RENDELKEZÉS 2009. JANUÁR 1-JÉN LÉP HATÁLYBA.
8
Az 59. § (2) bekezdésében az ,,a minisztérium, az országos hatáskörû szerv, illetõleg az általuk irányított vagy felügyelt szerv” szövegrész helyébe az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény módosításáról szóló, T/5396. számú törvényjavaslat Országgyûlés által 2008. május 19-én elfogadott szövegének 8. § (3) bekezdése alapján az ,,a minisztérium, az autonóm államigazgatási szerv, a kormányhivatal, illetve a miniszter által irányított központi
államigazgatási szerv” szövegrész lép. E MÓDOSÍTÓ TÖRVÉNY 7. § (3) BEKEZDÉSE ALAPJÁN A RENDELKEZÉS 2009. JANUÁR 1-JÉN LÉP
HATÁLYBA.
9
Az 59. § (3) bekezdése az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény módosításáról szóló, T/5396. számú törvényjavaslat Országgyûlés által 2008. május 19-én elfogadott szövegének 8. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. E MÓDOSÍTÓ TÖRVÉNY 7. § (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN
A RENDELKEZÉS A TÖRVÉNY KIHIRDETÉSÉT KÖVETÕ NAPON LÉP HATÁLYBA. Az 59. § (3) bekezdésében a ,,minisztérium, illetõleg az országos
hatáskörû szerv” szövegrész helyébe az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény módosításáról szóló, T/5396. számú törvényjavaslat
Országgyûlés által 2008. május 19-én elfogadott szövegének 8. § (3) bekezdése alapján a ,,minisztérium, az autonóm államigazgatási szerv vagy a kormányhivatal” szövegrész lép. E MÓDOSÍTÓ TÖRVÉNY 7. § (3) BEKEZDÉSE ALAPJÁN A RENDELKEZÉS 2009. JANUÁR 1-JÉN LÉP HATÁLYBA.
10
A 60. § az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény módosításáról szóló, T/5396. számú törvényjavaslat Országgyûlés által 2008.
május 19-én elfogadott szövegének 8. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. E MÓDOSÍTÓ TÖRVÉNY 7. § (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN
A RENDELKEZÉS A TÖRVÉNY KIHIRDETÉSÉT KÖVETÕ NAPON LÉP HATÁLYBA.
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2006. évi LVII. törvény
a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
(Kivonatos közlés)

…

A minisztérium szervezete
65. § (1) A minisztérium szervezetét e törvény keretei között a minisztérium Szervezeti és mûködési szabályzata határozza meg.
(2) A Szervezeti és mûködési szabályzatot, illetve annak módosítását a miniszter – a miniszterelnök jóváhagyását követõen – normatív utasításban adja ki. Az utasítás érvényességének feltétele, hogy azt a Magyar Közlönyben az utasítás
hatálybalépését megelõzõen közzétegyék.
(3) A Szervezeti és mûködési szabályzatot a minisztérium honlapján a módosításokkal egységes szerkezetben közzé
kell tenni.
(4) A minisztérium létszámkeretét – az egyes állami vezetõk és a kabinetfõnök irányítása alá tartozó szervezeti egységek együttes létszáma szerinti bontásban – a Szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg.
[(5)1 A Hivatalos Értesítõben központi államigazgatási szervenkénti bontásban havonta közzé kell tenni a Miniszterelnöki Hivatalban és a minisztériumokban köztisztviselõi jogviszony létesítésérõl és megszüntetésérõl, vezetõi megbízás adásáról és visszavonásáról, címadományozásról és cím visszavonásáról, illetve berendelésrõl, vezénylésrõl, valamint azok megszüntetésérõl szóló közleményeket.]

…

1
A 65. § (5) bekezdését az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény módosításáról szóló, T/5396. számú törvényjavaslat Országgyûlés által 2008. május 19-én elfogadott szövegének 8. § (5) bekezdése iktatta be. E MÓDOSÍTÓ TÖRVÉNY 7. § (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN
A RENDELKEZÉS 2008. JÚLIUS 1-JÉN LÉP HATÁLYBA.
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CÉGHIRDETMÉNYEK
Felhívás vagyon értékesítésére
A ,,Hunyadi” Válságmenedzser és Felszámoló ZRT.
(Cg.: [01 10 043681]; székhely: 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I. 4.) mint a KÉT Bádog-Ász Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [08 09 007781]; székhely:
9024 Gyõr, Mészáros Lõrinc u. 13/B) gazdálkodó szervezetnek, a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság 5. Fpk.
08-06-000398/11. sz. végzéssel kijelölt felszámolója
nyilvános árverés
útján kívánja értékesíteni a felszámolás alá vont kft. tulajdonában lévõ, természetben a Badacsonytomaj, Kisõrshegy u. alatti 1916. hrsz.-ú, 1/1 tulajdoni hányadú telekingatlanát.
Kikiáltási ár: bruttó 5 200 000 Ft (ötmillió-kettõszázezer forint).
1. A nyilvános árverés helye: 1085 Budapest, Mária
u. 54. II. 204.
Idõpontja:
2008. június 11-én, 10 órakor.
2. Az árverésre irányadó jogszabály: a többször módosított 1991. évi IL. törvény 49/B. § (1)–(6) bekezdések.
Az árverés közjegyzõ jelenlétében kerül lebonyolításra,
aki az árverésrõl jegyzõkönyvet készít.
3. Az árverésre bocsátott ingatlan.
Az árverésre bocsátott telekingatlan a természetbeni helyén (Badacsonytomaj, Kisõrshegy u.) bármely idõpontban megtekinthetõ.
Az árverési dokumentáció elõzetes telefoni egyeztetés
szerinti idõpontban, illetve az árveréskor tekinthetõ meg.
Az ingatlan átíratásának költségei a vevõt terhelik.
4. Az árverésen való részvétel feltételei.
A nyilvános árverésen részt vehet természetes és jogi
személy egyaránt, ha 2008. június 11-én 9 óra 45 percig a
licitálni kívánt vagyontárgyra a bánatpénzt (kikiáltási ár
5%-a, azaz 260 000 Ft) mint árverési elõleget a helyszínen
készpénzben befizette.
Az árverési elõleg a nyertes vevõ esetében a vételárba
beszámít, illetve visszafizetésre kerül mindazok részére,
akik nem nyertek jogot a vásárlásra.
Az árverésen a vevõk saját személyükben, vagy igazolt
meghatalmazottjuk útján járhatnak el. Az árverésen részt
vevõ jogi személynek egy hónapnál nem régebbi cégkivonattal és az eljárásra való jogosultságát igazoló okirattal
kell rendelkeznie.
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5. A nyilvános árverés lefolytatása.
Azok a licitálók, akik befizették a bánatpénzt, a befizetés igazolásával egyidejûleg sorszámot kapnak, amely
megkönnyíti a licitálást.
Ezután az árverést levezetõ felszámolóbiztos ismerteti
az árverezni kívánt ingatlant és annak kikiáltási árát.
Ha az induló árat több jelentkezõ is tartja, akkor megkezdõdik a licitálás. Ha az induló árat senki sem tartja, az
árverés vezetõje lefelé halad, de a végleges ár nem mehet a
kikiáltási ár 50%-a alá.
Amennyiben a kikiáltási ár alsó összegére több jelentkezõ van, a licitálást ismét felfelé folytatja az árverés vezetõje.
Amennyiben az árverésre jelentkezõk között van olyan,
aki elõvásárlási joggal rendelkezik, az csak a nyilvános árverésen gyakorolhatja ezen jogát akkor, ha az értékesítés
megkezdéséig elõvásárlási jogát igazolta, a bánatpénzt befizette, valamint ha az árverésen elért legmagasabb árral
azonos ajánlatot ad.
Az ingatlan tulajdonba, illetve birtokba adásának feltétele a teljes vételár megfizetése. A bánatpénzen felüli vételárat a vevõ 15 munkanapon belül köteles a „Hunyadi”
ZRT. Raiffeisen Banknál vezetett 12001008-0019487500100007 sz. felszámolói számlájára „KÉT BádogÁsz Kft. f. a. árverési összeg” megjelöléssel befizetni.
Amennyiben a befizetést az árverési vevõ elmulasztja, a
befizetett bánatpénzt elveszíti.
A teljes összeg befizetése helyett beszámításra nincs lehetõség.
A felszámoló fenntartja a jogát, hogy – megfelelõ ajánlat hiányában – az árverést eredménytelennek nyilvánítsa.
Egyéb információ Czender Antalné dr. felszámolóbiztostól kérhetõ 10–14 óra között a 216-0245, illetve a 06
(30) 984-8556-os telefonszámon.

A DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó
Kft. (Cg.: [01 09 679649]; 1072 Budapest, Dob u. 52.)
mint a VITABONA Kft. „f. a.” (Cg.: [07 09 003466];
7003 Sárbogárd, Vasút u. 2.) kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós tulajdonát képezõ beépített malomipari gépeket és berendezési tárgyakat, melyek Sárbogárdon, a Köztársaság út 189. sz. alatt, a Kunos és Kunos Kft.
tulajdonát képezõ malomépületben találhatók. A nyertes
pályázó köteles saját költségére a malomipari gépeket és
berendezési tárgyakat elbontani, elszállítani, az épület eredeti állapotát helyreállítani. (A gépek egy része fal-, illetve
födémbontással szállítható el.)
Irányár: 26 000 000 Ft + 5 200 000 Ft áfa, összesen
31 200 000 Ft (harmincegymillió-kettõszázezer forint).
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A bánatpénz 3 120 000 Ft (hárommillió-egyszázhúszezer forint) – melynek befizetése feltétele a pályázaton való részvételnek –, melyet az ajánlatot tevõnek vételi szándéka bizonyítására az ajánlattétel benyújtásának határidejéig be kell fizetnie a VITABONA Kft. „f. a.” 1199630304203047-00000000 sz. bankszámlájára.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak megtekinthetõek
egy elõzetesen egyeztetett idõpontban [Danyiné Agárdi
Erzsébet, tel.: 06 (1) 343-5836].
A pályázatokat feladó nélküli zárt borítékban kell leadni
személyesen a DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest, Dob u. 52. II. 9. sz. alatti
irodájában,
2008. június 10-én (kedden), délelõtt 9 óráig
„VITABONA Kft. f. a. ajánlat” megjelöléssel.
Az írásban benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, azonosító adatait,
– cég esetén a cégjegyzékszámot, 1 hónapnál nem régebbi cégmásolatot, aláírási címpéldányt,
– a megvásárolni kívánt vagyontárgyat,
– az ajánlott vételárat, fizetési feltételeket,
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– a 90 napos ajánlati kötöttség vállalását.
A pályázat bontására 2008. június 10-én, kedden, délelõtt 10 órakor közjegyzõ jelenlétében kerül sor a felszámoló székhelyén.
A felszámoló fenntartja azt a jogát, hogy:
– megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa;
– a legjobb ajánlattevõkkel további tárgyalásokat folytasson;
– a megfelelõ, azonos értékû – a vételár vonatkozásábán legfeljebb 10%-kal eltérõ – ajánlatot benyújtó pályázók között ártárgyalás alapján döntsön, melyre 2008. június 17-én, kedden, délelõtt 10 órakor kerülhet sor a felszámoló székhelyén.
A felszámoló felhívja a jogszabályon alapuló elõvásárlási joggal rendelkezõket, hogy elõvásárlási jogukat az
ajánlati feltételek teljesítésével, az eredményhirdetés helyszínén és idõpontjában gyakorolhatják.
Eredményhirdetés: 2008. június 17-én, kedden, délelõtt
10 órakor, illetve az esetleges ártárgyalást követõen, a felszámoló székhelyén.
A teljes vételár megfizetése a tulajdonba és birtokba
adás feltétele.
A nem nyertes pályázónak a felszámoló a bánatpénzt az
eredményhirdetést követõen haladéktalanul visszafizeti.
A vételárba a hitelezõi követelés beszámítására nincs
lehetõség.
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A DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó
Kft. (Cg.: [01 09 679649]; 1072 Budapest, Dob u. 52.)
mint a TOP-AUTÓ Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 068663];
1047 Budapest, Váci u. 39.) kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós tulajdonát képezõ, Budapest XV.
kerület, Szántóföld u. 4/A alatti, 89745/5. hrsz.-ú, ipartelep megnevezésû, 10 062 m2 területû ingatlant. Az ingatlan
a Budapest, Régi Fóti úti keresztezõdéstõl kb. 80 méterre,
a Szántóföld utca déli oldalán található. Az M3-as autópálya 12-es kilométerénél található benzinkúti leágazás és
csomópont felõl kb. 1 perc alatt elérhetõ.
Az ingatlan irányára: 150 000 000 forint + 30 000 000
áfa, összesen 180 000 000 Ft (egyszáznyolcvanmillió forint).
A bánatpénz 20 000 000 Ft (húszmillió forint) – melynek befizetése feltétele a pályázaton való részvételnek –,
melyet az ajánlatot tevõnek vételi szándéka bizonyítására
az ajánlattétel benyújtásának határidéjéig be kell fizetnie a
TOP-AUTÓ Kft. „f. a.” 10300002-20180386-00003285 sz.
bankszámlájára.
Az ingatlannal kapcsolatos tájékoztató anyag 5000 Ft +
áfa ellenérték fejében átvehetõ egy elõzetesen egyeztetett
idõpontban a felszámoló irodájában (Danyiné Agárdi
Erzsébet, 1072 Budapest, Dob u. 52.; telefonszám:
343-5836).
Az értékesítésre kerülõ ingatlan megtekinthetõ elõre
egyeztetett idõpontban [Danyiné Agárdi Erzsébet; telefon:
06 (1) 343-5836].
A pályázatokat feladó nélküli zárt borítékban kell leadni
személyesen a DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest, Dob u. 52. II. 9. sz. alatti
irodájában,
2008. június 10-én (kedden), délelõtt 9 óráig,
„TOP-AUTÓ Kft. f. a. ajánlat” megjelöléssel.
Az írásban benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, azonosító adatait,
– cég esetén a cégjegyzékszámot, 1 hónapnál nem régebbi cégmásolatot, aláírási címpéldányt,
– a megvásárolni kívánt vagyontárgyat,
– az ajánlott vételárat, fizetési feltételeket,
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– a 90 napos ajánlati kötöttség vállalását.
A pályázatok bontására 2008. június 10-én, kedden,
10 óra 15 perckor, közjegyzõ jelenlétében kerül sor a felszámoló székhelyén.
A felszámoló az ajánlattevõket 8 naptári napon belül, a
pályázatok elbírálását követõen értesíti a pályázat eredményérõl, szükség szerint árversenyt kezdezményez, illetve
megkezdi a tárgyálást a pályázat nyertesével.
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Az elõvásárlásra jogosultak jogukat a pályázat keretében gyakorolhatják. A jogosultak a pályázat leadási határidejéig jelenthetik be jogukat és a joggal élés szándékát. A
felszámoló a bejelentett jogosultakat meghívja az esetleges ártárgyálásra, illetve értesíti a véglegesen kialakult vételárról, akik annak ismeretében gyakorolhatják jogukat.
A teljes vételár megfizetése a tulajdonba és birtokba
adás feltétele.
A nem nyertes pályázónak a felszámoló a bánatpénzt az
eredményhirdetést követõen haladéktalanul visszafizeti.
A vételárba a hitelezõi követelés beszámítására nincs
lehetõség.

A CASH & LIMES Vagyonkezelõ és Felszámoló ZRt.
(Cg.: [01 10 043611]; 1146 Budapest, Cházár A. út 9.)
mint az ELETTRONICA HUNGARY Elektrotechnikai
és Elektromechanikai Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.: [18 09 103823];
9800 Vasvár, Alkotmány út 107–109.; adószáma:
[12150346-2-18]), a Vas Megyei Bíróság az 5. Fpk.
18-07-000099/16. számú határozatával kijelölt felszámolója, a többször módosított 1991. évi IL. tv. (Cstv.) hatályos rendelkezései alapján
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– Az írásos pályázati ajánlatokat 2 példányban, zárt borítékban ,,ELETTRONICA Kft. f. a. VÉTELI AJÁNLAT”
jeligével a felszámoló cég Vas megyei irodájában (9970
Szentgotthárd, Széchenyi út 3.) kell személyesen, vagy
postai úton benyújtani úgy, hogy azok legkésõbb
2008. június 9-én 10–12 óra
között átvételre kerülhessenek.
A pályázat bontása 2008. június 9-én 14 órakor közjegyzõ jelenlétében történik.
A pályázat elbírálása 10 napon belül megtörténik.
Az elõvásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult
vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.
A törvény a beszámítás lehetõségét kizárja.
A pályázati feltételeket tartalmazó „pályázati kiírás”
Pochán Miklós felszámolóbiztostól, elõzetes telefonegyeztetés alapján [tel.: 06 (94) 380-058 vagy 06 (30)
946-4710] ingyenesen átvehetõ. A vagyontárgyak megtekintésére – idõpont-egyeztetés után – a felszámoló lehetõséget biztosít.

nyilvános pályázat
keretében értékesítésre hirdeti meg adós társaság – a pályázati kiírásban részletesen felsorolt, és ismertetett – kizárólagos tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyait:
Kábelköteggyártáshoz használatos gépek, eszközök és
egyéb ingóságok.
Irányár: 2 500 000 Ft, amely összeg a 20%-os áfát nem
tartalmazza. Az áfa megfizetésére a vevõ kötelezett.
Bánatpénz: 250 000 Ft.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– A „részletes pályázati kiírás”-ban foglaltak megismerése és elfogadása,
– a felkínált vagyonelemekhez tartozó, az irányár fentiekben meghatározott mértékû bánatpénz befizetése, vagy
letétbe helyezése,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön,
– amennyiben érkezik megfelelõ ajánlat, de a legjobb
ajánlati árat követõ ajánlati ár a legmagasabb ajánlati ár
90%-át eléri, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásra a felszámoló azokat az
ajánlattevõket hívja meg, akiknek az ajánlati ára a legmagasabb ajánlati ár 90%-át elérte. A nyilvános ártárgyalás
idõpontjáról, helyszínérõl és feltételeirõl a felszámoló értesítést küld.

A TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó
Zrt. (Cg.: [01 10 045659]; székhely: 1092 Budapest,
Ferenc krt. 40.; levelezési cím: 7603 Pécs, Pf. 121), a
Bakony Mûvek Vagyonkezelõ Ipari Holding Zrt.
(Cg.: [19 10 500048]; székhely: 8200 Veszprém, Cseredrõ hrsz. 1963/16.) adós gazdálkodó szervezetnek, a
Veszprém Megyei Bíróság 6. Fpk. 19-07-000275. számú végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képezõ 693 906 nk. ljsz. BAKONY MÛVEK színes ábrás védjegyet.
Irányár: 2 000 000 Ft (nettó).
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a TM-LINE Zrt., 7621
Pécs, Felsõmalom u. 25., illetve 7603 Pécs, Pf. 121 címekre vár, ,,Bakony Mûvek Zrt. f. a. vételi ajánlat” megjelöléssel, kettõs, zárt borítékban, személyesen, vagy postai úton
eljuttatni.
A pályázaton való részvétel feltétele az irányár
10%-ának, bánatpénzként történõ befizetése a felszámoló
Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett 12072507-0037060000100009 számú bankszámlájára, legkésõbb a pályázat
benyújtásának határidejéig és ennek igazolása a pályázati
anyagban. (A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: Bakony Mûvek Zrt. „f. a.” ingatlan bánatpénz.)
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Az ajánlatoknak tartalmaznia kell: a pályázó nevét,
székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult
vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, a megajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget
vállal.
Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. május 22.) számított 15. napot követõ elsõ munkanap 12 óra.
A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elismervényt állít ki.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõen
15 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyújtási határidõt követõ 30 napon belül a felszámoló az
ajánlatokat értékeli. A felszámoló a beszámítás lehetõségét az 1991. évi IL. tv. 49. § (4) bekezdése alapján kizárja.
Amennyiben a legjobb beadott vételárat követõ ajánlati
ár a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. A felszámoló
fenntartja magának a jogot, hogy ettõl eltérõ esetben is megtartsa az ártárgyalást. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.
További információ Csapó Gábor felszámolóbiztostól a
06 (30) 660-1647-es telefonszámon kapható.
A Bakony Mûvek Zrt. „f. a.” értesíti az elõvásárlásra jogosultakat, hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyilvános értékesítésen) gyakorolhatják.

A TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt.
(Cg.: [01 10 045659]; székhely: 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40.) a RUGA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Bt.
„f. a.” (Cg.: [13 06 016497]; 2120 Dunakeszi, Martinovics u. 14.), Pest Megyei Bíróság 5. Fpk.
13-07-001582. számú végzésével kijelölt felszámolója
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Zrt. Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 1207250700370600-00100009 számú bankszámlájára, legkésõbb a
pályázat benyújtásának határidejéig és ennek igazolása a
pályázati anyagban. (A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: RUGA Bt. „f. a.” bánatpénz.)
Az ajánlatoknak tartalmaznia kell: a pályázó nevét,
székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult
vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, a megajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár fedezetének igazolását.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától, Gacsó János felszámolóbiztostól a 06 (30) 934-9669,
valamint a 219-5444-es telefonszámokon kapható.
A részletes pályázati feltételeket és a vagyontárgy leírását tartalmazó feltételfüzet a felszámoló szervezet budapesti és pécsi irodájában megtekinthetõ és 24 000 Ft bruttó
áron megvásárolható.
Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. május 22.) számított 15. napot követõ elsõ munkanap 12 óra.
A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elismervényt állít ki.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõen
15 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyújtási határidõt követõ 30 napon belül a felszámoló az
ajánlatokat értékeli. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok
esetén a felszámoló értékesítési versenytárgyalást tart,
melynek idejérõl, helyérõl, szabályairól és a befizetendõ
bánatpénz összegérõl a felszámoló az ajánlattevõket írásban értesíti. Azonos értékû ajánlatnak minõsül, ha a megadott vételárak közötti eltérés 10%-nál nem nagyobb.
A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A felszámoló a beszámítás lehetõségét az 1991. évi
IL. tv. 49. § (4) bekezdése alapján kizárja.
A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyilvános értékesítésen) gyakorolhatják.

nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyat:
– Kupakológép.
Irányár: 100 000 Ft + áfa (százezer forint + áfa).
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a TM-LINE Zrt. (1092
Budapest, Ferenc krt. 40.; 1450 Budapest, Pf. 136), valamint a 7621 Pécs, Felsõmalom u. 25., illetve 7603 Pécs,
Pf. 121 címekre vár ,,RUGA Bt. f. a. vételi ajánlat” megjelöléssel, kettõs zárt borítékban, személyesen, vagy postai
úton eljuttatni.
A pályázaton való részvétel feltétele az irányár
5%-ának bánatpénzként történõ befizetése a TM-LINE

Az AGRO-ALBA Zrt. (Cg.: [01 10 043170]; 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11. IV. 12.) mint a GASTRO-HELL Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kft.
„f. a” (Cg.: [10 09 027990]; 3000 Hatvan, Zöldfa u. 14.)
felszámolója, az 1991. évi IL. törvény 49/A. § (1) bekezdése alapján
nyilvános pályázati felhívást
tesz közzé a GASTRO-HELL Kft. „f. a” tulajdonát képezõ, szálloda és wellnessközpont értékesítésére. Az ingatlan (szálloda) hét önálló albetétbõl és a szállodával össze-
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épített épületben, az ún. gyémántházban kialakított wellness épületegységbõl áll. A szállodaépület és wellnessrészleg szervesen összefügg, csak együttesen értékesíthetõ.
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A pályázattal kapcsolatosan bõvebb felvilágosítást
Rózsáné dr. Krizsa Rozália felszámolóbiztosnál a 06 (20)
403-9411, 354-0985, vagy a 354-0986-os telefonszámon,
munkaidõben lehet kapni.

Az irányár: 1 400 000 000 Ft.
Az értékesítésnél az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) bekezdés g) pontjában
foglaltak alapján az általános forgalmi adót a vevõnek kell
megfizetnie.
A jelen ajánlattételi felhívás terjedelmi korlátaira tekintettel a kiíró a meghirdetett vagyon részletes leírását, valamint az ajánlattétel és értékesítés feltételeit tájékoztatófüzetben közli, amely az AGRO-ALBA Zrt. székhelyén
(1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11. IV. 2.), munkanapokon 9–14 óra között tekinthetõ és vásárolható meg jelen
hirdetmény Cégközlönyben történõ megjelenését követõ
15. napjáig, példányonként 200 000 Ft + áfa vételárért.
A pályázati ajánlat érvényességi feltétele, hogy az ajánlattevõ jelen hirdetmény Cégközlönyben történõ megjelenését követõ 15. napjáig beérkezõleg a megajánlott vételár
10%-át kitevõ összegû bánatpénzt utaljon át a GASTRO-HELL Kft. „f. a.” HBW Express Takarékszövetkezetnél vezetett 16200010-60502670 számú számlájára. A bánatpénz az eredménnyel pályázó szerzõdéskötésekor a vételárba beszámít.
Az ajánlatot pályázat útján, magyar nyelven írásban kell
benyújtani egy eredeti és egy másolati példányban,
,,GASTRO-HELL PÁLYÁZAT” megjelöléssel ellátott
zárt borítékban a felszámoló (1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11. IV. 2.) székhelyén munkanapokon 9 és 14 óra
közötti idõben legkésõbb jelen hirdetmény Cégközlönyben
történõ megjelenését (2008. május 22.) követõ 15. napjáig.
A felszámoló csak a székhelyén leadott pályázati ajánlatokat fogadja be, postai úton pályázati ajánlatot benyújtani
nem lehet.
A pályázatok közjegyzõ jelenlétében kerülnek felbontásra a beadási határidõt követõ 5 napon belül, amelyrõl
jegyzõkönyv készül.
Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják olyan módon,
hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról. A felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy az elõvásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázati ajánlatok benyújtásának határidejéig írásban jelentsék be.
A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb
10%-kal eltérõ) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor.
A felszámoló fenntartja a jogot, hogy a pályázatot, az ártárgyalást, megfelelõ pályázat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja, amely jogcímen a felszámolóval
szemben semmilyen kártérítési, kártalanítási igény nem érvényesíthetõ.

A 198. Sz. „Juris-Invest” Kft. (Cg.: [09 09 005219];
4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1.) mint a SIMON-KÖRÖM-HÁZ Építõipari Szolgáltató Bt. „f. a.” (Cg.:
[09 06 013862]; 4078 Debrecen, Haláptanya 97.) adós
gazdálkodó szervezetnek, a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
7. Fpk. 09-04-000374. sz. végzésével kijelölt felszámolója
árverés
útján értékesíti a társaság tulajdonát képezõ terepjáró személygépkocsit.
Gyártmánya: HONDA.
Típusa: CR-V 2.0.
Rendszáma: JAL-629.
Színe: középkék.
Gyártási éve: 2003.
A gépjármû irányára: 2 400 000 Ft.
Az irányár áfát nem tartalmaz.
Az árverés ideje:
2008. július 25. 11 óra.
Az árverés helye: 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1.
Az árverezésre kerülõ gépjármû elõzetesen az árverezés
helyén megtekinthetõ 2008. július 25-én 10–11 óráig.
Az árverésen az vehet részt, aki ott megjelent és bejelentette vételi szándékát.
Amennyiben a vételi jogot szerzett vevõ a vételárat nem
fizeti meg, a további árverésbõl kizárásra kerül.
Az árverésre a vételi jogot szerzõnek a vételárat 1 millió Ft alatti vásárlás esetén azonnal meg kell fizetni.
Amennyiben a vételár az 1 millió Ft-ot meghaladja, úgy
a vevõnek a vételárat a számla kézhezvételét követõ 8 napon belül átutalással kell megfizetnie. Csak az a vagyontárgy szállítható el, amelynek vételára megfizetésre került.
Az árverésre az 1991. évi IL. tv. elõírásait, valamint a
végrehajtási eljárásra vonatkozó kisegítõ szabályokat alkalmazzuk.
Az elõvásárlásra jogosult jogát a nyilvános árverésen
gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.
Az árverésrõl, valamint az árverésre kerülõ eszközökrõl
bõvebb felvilágosítás dr. Kökényesi Antal ügyvédtõl kérhetõ: 06 (20) 355-8813-as telefonszámon.
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A 198. Sz. „Juris-Invest” Kft. (Cg.: [09 09 005219];
4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1.) mint a BED-SAL-CET
Mezõgazdasági Termeltetõ és Szolgáltató Kft. „f. a.”
(Cg.: [09 09 007443]; 4128 Bedõ, Rákóczi u. 35.) adós
gazdálkodó szervezetnek, a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4. Fpk. 09-03-000228. sz. végzésével kijelölt felszámolója
árverés
útján értékesíti a társaság tulajdonát képezõ
– IH CIKLÓ 800 típusú vetõgépet.
Irányára: 500 000 Ft (áfát tartalmaz).
Az árverés ideje:
2008. június 18. 10 óra.
Az árverés helye: 4128 Bedõ, Rákóczi u. 1.
Az árverezésre kerülõ vetõgép elõzetesen az árverezés
helyén megtekinthetõ 2008. július 18-án 8–10 óráig.
Az árverésen az vehet részt, aki ott megjelent és bejelentette vételi szándékát.
Amennyiben a vételi jogot szerzett vevõ a vételárat nem
fizeti meg, a további árverésbõl kizárásra kerül.
Az árverésre a vételi jogot szerzõnek a vételárat 1 millió Ft alatti vásárlás esetén azonnal meg kell fizetni.
Amennyiben a vételár az 1 millió Ft-ot meghaladja, úgy
a vevõnek a vételárat a számla kézhezvételét követõ 8 napon belül átutalással kell megfizetnie. Csak az a vagyontárgy szállítható el, amelynek vételára megfizetésre került.
Az árverésre az 1991. évi IL. tv. elõírásait, valamint a
végrehajtási eljárásra vonatkozó kisegítõ szabályokat alkalmazzuk.
Az elõvásárlásra jogosult jogát a nyilvános árverésen
gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.
Az árverésrõl, valamint az árverésre kerülõ eszközökrõl
bõvebb felvilágosítás dr. Kökényesi Antal ügyvédtõl kérhetõ: 06 (20) 355-8813-as telefonszámon.

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 ruhanemû-készlet és használt üzleti berendezések 5 350 000 Ft irányáron, a meghirdetett ár az áfa
összegét nem tartalmazza.
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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 500 000 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.
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. június 9. 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. július 9.
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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 tehergépjármû, gyártási éve: 2001.
Irányára: 850 000 Ft + áfa (nyolcszázötvenezer forint +
áfa).
A pályázatban való részvétel feltétele 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.
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
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9–12 óráig, személyesen, vagy postai úton megküldve a
felszámoló címére (1443 Budapest, Pf. 239) legkésõbb
2008. június 6-án 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) mint az ÍRISZ EUROPE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma: [01 09 718941];
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).
Minimálár: 4 000 000 Ft + áfa (négymillió forint + áfa).
A vagyonelemeket a felszámoló egyben kívánja értékesíteni.
A pályázatban való részvétel feltétele a minimálár legalább 10%-ának, bánatpénzként való befizetése, legkésõbb 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 jel-
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zõszámát, 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 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. június 6-án 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.
A vételi jogot elnyerõ pályázóval az adós cég nevében a
felszámoló – az értékesítést követõ 30 napon belül – megköti az adásvételi szerzõdést.

A MININVEST Vagyonhasznosító Zrt. (Cg.:
[01 10 044328]; 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 40.
VI. em.) mint a GOLD-MEN-DIVATHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.”
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(Cg.: [01 09 729813]; 1054 Budapest, Szabadság tér 7.) a
Fõvárosi Megyei Bíróság által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ alábbi vagyonelemeket:
Különbözõ férfi felsõruházati cikkekbõl álló készlet:
Az eszközök becsült értéke: 2 100 000 Ft + áfa, azaz
bruttó 2 520 000 Ft.
A készletben ingek, öltönyök, kabátok, pulóverek stb.
találhatóak rendkívül jó minõségben. Igény esetén a készletrõl leltárt bocsátunk rendelkezésre.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megjelölt összegû bánatpénz befizetése a felszámoló HVB Banknál vezetett 10900035-0000000296040018 számú bankszámlájára történhet, legkésõbb a
pályázat benyújtásának határidejéig.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja.
A pályázati ajánlatot magyar nyelven, kettõs, zárt borítékban GOLD-MEN-DIVATHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” vételi ajánlat
megjelöléssel a felszámoló irodájában kell átadni (cím:
1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 40. VI. em.), jelen közlemény Cégközlönyben való megjelenését (2008. május 22.) követõ 15. nap, legkésõbb 12 óráig, vagy postai
úton eljuttatni az 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 40.
VI. em. címre.
A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy ezen szándékukat – jogosultságuk igazolása mellett –
a pályázat beadási határidejéig írásban adják le.
Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a pályázó nevét,
lakhelyét, székhelyét, a megajánlott bruttó és nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, a vételár fedezetének
igazolását.
A pályázatok bontására a benyújtási határidõt követõ
nyolc munkanapon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
Az ajánlatokat a felszámoló a bontást követõ nyolc munkanapon belül elbírálja, döntésérõl írásban értesíti a pályázókat.
A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága
és a fizetési feltételek alapján bírálja el, elõnyben részesülnek a közel azonos ajánlatokat beadók között a több vagyonelemre pályázatot benyújtók.
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 vételárat a szerzõdéskötéstõl számított 3 napon belül egy
összegben, átutalással vagy a szerzõdéskötéskor készpénzben kell megfizetni.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesíti kötelezettséget.
A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlatok hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja.
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A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem vállalunk, beszámítást nem fogadunk el.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ dr. Román Eszter felszámolóbiztostól a 270-3413-as
telefonszámon.

A PÉNZINFO Könyvszakértõ és Szaktanácsadó Kft.
(Cg.: [18 09 100615]; 9800 Vasvár, Szentmihályfalvi
u. 19/A) mint a Horváth Bt. „f. a.” (Cg.: [20 06
034755]; 8936 Zalaszentmihály, Péterffy S. u. 10.) gazdálkodó szervezetnek a Zala Megyei Bíróság Fpk.
20-06-020596/5. számú végzésével kijelölt felszámolója a kft. tulajdonában lévõ, alább felsorolt vagyoni eszközeit
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A pályázatok elbírálását, azok bontását követõ 8 napon
belül bizottság végzi, melynek eredményérõl minden pályázót értesít a felszámoló.
Megfelelõ ajánlatok esetén, ha a legmagasabb ajánlati
árat követõ ajánlott ár annak 90%-át eléri, az érintett pályázók között zártkörû ártárgyalást tart a felszámoló.
A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
A felszámoló felhívja az arra jogosultakat elõvásárlói
jogaik gyakorlásának lehetõségére.
További felvilágosítással Németh György felszámolóbiztos a 06 (92) 323-670-es telefonszámon áll az érdeklõdõk rendelkezésére.

nyilvános pályázat
útján értékesíti:
1. 1 db Mercedes Benz 500 SEL.
Évjárat: 1980.
Színe: fekete.
Mûszaki állapot: sérült.
Irányár: 450 000 Ft.
2. 1 db beltéri, üveges fenyõajtó.
Irányár: 44 000 Ft.
Az irányárak az áfát nem tartalmazzák.
Az eszközök megtekintett, megismert állapotban kerülnek eladásra, az eladó kellékszavatosságot nem vállal.
A vétel során beszámítással élni nem lehet.
A pályázat érvényességének feltételei:
– A megvásárolni kívánt vagyoni eszközök pályázatban kiírt módon való megnevezése.
– Az irányár (áfa nélküli) 10%-ának megfelelõ összegû
bánatpénz elõzetes megfizetése a felszámoló Budapest
Bank Rt. 10104961-11983662 számú letéti számlára utalással, melyrõl szóló igazolást a pályázathoz csatolni kell.
– A pályázatokat magyar nyelven két példányban, zárt
,,Horváth – Pályázat” megjelöléssel ellátott borítékban a
Cégközlönyben való megjelenést (2008. május 22.) követõ
20. nap 16 óráig kell benyújtani a felszámoló zalaegerszegi irodája címére, PÉNZINFO Könyvszakértõ és Szaktanácsadó Kft., 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 52.
– A pályázatoknak tartalmaznia kell a pályázó nevét,
címét, társaság esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, vállalkozói igazolványának számát, az ajánlati árat,
fizetési határidõt, a fizetés módját, a pályázó bankszámlaszámát.
– A felszámoló 60 napos ajánlati kötöttséget határoz
meg, melynek vállalásáról szóló nyilatkozatot a pályázathoz csatolni kell. A pályázatok bontására közjegyzõ közremûködésével a pályázati határidõ lejártát követõ 8 napon
belül kerül sor.

A KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Kft. a (Cg.: [01 09
726061]; székhely: 1035 Budapest, Kórház u. 29. I. 3.)
mint a JAVA Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.: [03 09 106077]; székhely: 6050 Lajosmizse, Béke u. 7.) felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós cég vagyonát az alábbi csoportosításban:
I. Üzemanyagtöltõ állomás.
Szalkszentmárton 06/8. hrsz. 149 m2 beépített hasznos
terület (kezelõ: 58 m2, elõtetõ: 90 m2), 3 db ADAST típusú
töltõfej, tárolótartályok kapacitása: 169 000 liter.
Irányár: 31 000 000 Ft, nettó.
II. Mûanyag rekeszek, 8 db.
Irányár: 10 000 Ft, nettó.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megvásárolni kívánt vagyoncsoport irányára
5%-ának megfelelõ bánatpénz befizetése, jóváírása.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja.
– Pályázati tájékoztatóban foglaltak megismerése és elfogadása.
A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pályázó fõbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyon nevesítését, az ajánlott áfamentes vételárat, s a fizetési feltételekre
vonatkozó nyilatkozatot.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában az adott vagyonra vonatkozó pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között nyilvános ártárgyalás keretében döntsön, az eljárásra vonatkozó 1991. évi IL. törvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak alapján.
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Az írásos pályázati ajánlatokat 2 példányban, zárt borítékban ,,JAVA” jeligével a KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ
Kft. fióktelepének titkárságán (6000 Kecskemét, Szövetség tér 1. II. 14.) kell benyújtani, melynek határideje
2008. június 9-én (hétfõ) 12 óra.
A pályázatok bontására és elõminõsítésére közjegyzõ
jelenlétében kerül sor. A beérkezett ajánlatok elbírálására,
az esetleges licitálásra, a döntés kihirdetésére 2008. június
11-én (szerda) 10 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne a felszámoló cég kecskeméti fióktelepének irodája.
Az eljárásra vonatkozó, az 1991. évi IL. tv. (csõdtörvény) 49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen
az elõvásárlásra jogosultak e jogukat ezen idõpontban és
helyszínen gyakorolhatják kizárólagosan a bánatpénz befizetése mellett.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ munkanapokon 9–14 óra között a felszámoló cégnél,
Glied Zoltán felszámolóbiztostól [tel.: 06 (76) 497-667].
Elõzetes egyeztetés alapján a vagyonelemek és a kapcsolódó dokumentáció helyszíni megtekintését biztosítjuk.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. ([Cg.: 01 10
042854]; székhely: 1055 Budapest, Szent István krt. 1.)
mint a KISKUN Agrár-Ipari Szövetkezet „f. a.” (Cg.:
[03 02 000124]; 6100 Kiskunfélegyháza, III. Kerület 173.)
felszámolója az Fpk. 03-05-000667 szám alatti felszámolási eljárásban
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós cég alábbi vagyontárgyait:
1. Értékesítésre kerül a kiskunfélegyházi, külterületi
0336/42. hrsz.-ú irodaház. Az irodaház földszint + 1 emeletes, 833 m2 alapterületû és 1343 m2 hasznos irodai alapterülettel rendelkezik. Az irodaház 573/833-ad része,
924 m2 kerül értékesítésre. Az épület 1950-ben épült, míg
egy új szárny 1970-ben, az épület jó állapotban van és teljes közmûvesítéssel rendelkezik. Az irodaház jelenlegi felszereltséggel – szokványos irodabútorok, átlagos szintû
irodai és számítógéppark, központi fûtés – kerül eladásra.
Irányár: 16 000 000 Ft + áfa, (tizenhatmillió forint +
áfa).
2. Értékesítésre kerül a Kiskunfélegyháza külterület
0350/15. hrsz.-ú, 3691 m2 kivett mûvelési ágú terület. Az
ingatlan Kiskunfélegyházától kb. 6–7 km távolságra az
5-ös számú fõúttól mintegy másfél kilométerre van. Az ingatlanon egy 485 m2-es, használaton kívüli juhhodály található.
Irányár: 300 000 Ft + áfa (háromszázezer forint + áfa).
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3. Eladásra kerül a Kiskunfélegyháza külterület
1346/61. hrsz.-ú 2947 m2 kivett mûvelési ágú terület, mely
Kiskunfélegyházától kb. 6–7 km-es távolságra található,
az elõzõ ingatlan közelében. Az ingatlanon egy 240 m2-es,
korábban juhhodályként használt épület található, leromlott állapotban.
Irányár: 300 000 Ft + áfa (háromszázezer forint + áfa).
4. Kiskunfélegyháza, külterület 0293/29. hrsz.-ú udvar
és gyep mûvelési ágú, 7028 m2-es tanyás ingatlan, lakottan. A területen egy kb. százéves 80 m2-es tanya és
30 m2-es állattartó épület van, közmû nincs. Az ingatlan a
régi Vörös Október Központtól mintegy 800 méterre van.
Irányár: 350 000 Ft + áfa (háromszázötvenezer forint +
áfa).
5. Kiskunfélegyháza, külterület 0293/14. hrsz.-ú, kivett udvar mûvelési ágú 1 hektár 2665 m2 területû ingatlan,
rajta 2 db állattartó épület (pulykahizlaló ól).
Az 1984–85-ben épült, egyterû épületek alumínium
hullámlemez tetõvel, 70–80%-os mûszaki állapotúak.
Víz-, gáz- és villanyközmû van, fûtés gáz-, inframelegítõkkel.
Egy-egy épület 1162 m2 alapterületû.
Irányár: 18 000 000 Ft + áfa (tizennyolcmillió forint +
áfa).
6. Értékesítésre kerül az „f. a.” cég 2000-ben, engedéllyel kivágott 26 hektár 1242 m2 szõlõterülete újratelepítési joga.
Irányár: 120 000 Ft/hektár (egyszázhúszezer forint/hektár).
A vételárat egy összegben, szerzõdéskötéskor kell megfizetni, 1 000 000 Ft alatt készpénzben.
A vagyontárgyakat a felszámoló per-, teher- és igénymentesen értékesíti.
A pályázónak az ingatlanokra benyújtott pályázat esetén a megpályázott ingatlan irányárának 5 százalékát, bánatpénzként be kell fizetni a felszámoló pénztárába (Kecskemét, Árpád körút 4.), vagy átutalni az 5170009011069588 számú bankszámlára.
A bánatpénz vétel esetén beszámításra, eredménytelen
pályázat esetén az eredményhirdetéstõl számított 5 napon
belül visszafizetésre kerül.
A felszámoló a bánatpénz után kamatot nem fiezt.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó adatait (cég, név, székhely, 30 napnál nem
régebbi cégkivonat, adószám, magánszemély esetén adóazonosító, telefon- és faxszám, valamint a képviselõ aláírási címpéldánya),
– a megpályázott vagyontárgyért felajánlott vételár
összegét, megjelölve a + áfát,
– a fizetési feltételeket, a vételár fedezetének igazolására alkalmas dokumentumokat,
– a bánatpénz letéti igazolását,
– a 75 napos ajánlati kötöttség vállalását.
Az írásos pályázati ajánlatokat személyesen, zárt borítékban „KISKUN AGRÁR-IPARI SZÖVETKEZET f. a.
PÁLYÁZAT” megjelöléssel, a felszámoló irodájában
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(Kecskemét, Árpád krt. 4.) kell benyújtani, melynek beérkezési határideje:
2008. június 6. (péntek) 12 óra.
A pályázatokat a határidõt követõ három munkanapon
belül közjegyzõ bontja fel, melyrõl jegyzõkönyv készül.
A beérkezett ajánlatok elbírálására, megfelelõ, azonos
értékû ajánlatok esetén az esetleges ártárgyalásra, a döntés
kihirdetésére 30 napon belül kerül sor a felszámoló székhelyén.
A felszámoló a pályázat eredményérõl az összes pályázót értesíti.
A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön,
– amennyiben a megajánlott vételárak közötti eltérés
10 százalékon belül van, versenytárgyalást tartson.
Elfogadott ajánlat esetén a vevõvel az adásvételi szerzõdés az eredményhirdetéstõl számított 30 napon belül kerül
megkötésre.
A felszámoló beszámítást nem fogad el.
Az elõvásárlásra jogosultak e jogukkal a pályázat keretén belül élhetnek.
E pályázat kiírására a felszámolási eljárásokra vonatkozó, többször módosított 1991. évi IL. törvény alapján kerül
sor.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ dr. Molnár István felszámolóbiztostól a 06 (76)
486-606, 06 (76) 502-135 vagy a 06 (30) 938-3162-es telefonszámon.
Elõzetes egyeztetés alapján az ingatlanok megtekinthetõk.

A TREND Gazdasági Képviseleti Kft. (cégjegyzékszáma: [01 09 867547]; székhely: 1024 Budapest, Lövõház
u. 16/B II. 17.) mint a KUNEX Ipari és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma: [11 09 012651];
székhely: 2509 Esztergom-Kertváros, Damjanich u. 45.)
a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 3. Fpk.
11-07-070562/2. számú végzésében kijelölt felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tulajdonában meglévõ
1 varrógépeket és egyéb textilipari gépeket,
2. valamint a meglévõ textilipari árukészletét.
Irányár:
1. 4 800 000 Ft, azzal, hogy a 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a alapján az áfát a vevõnek kell teljesítenie.
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2. 1 500 000 Ft, azzal, hogy a 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a alapján az áfát a vevõnek kell teljesítenie.
Bánatpénz: a megajánlott nettó vételár 10%-a.
A textilipari gépekre, az árukészletre együtt és külön-külön is nyújtható be pályázat.
A részletes információ a TREND Gazdasági Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II. 17. sz. alatti
irodájában, vagy dr. Zudor Mónika felszámolóbiztostól
[tel.: 06 (1) 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 17. sz. alatti irodája pénztárában letétbe kell helyeznie, vagy a Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett
10200483-36111448 számú bankszámlaszámra kell teljesíteni, „KUNEX pályázat” megjegyzéssel, a befizetésnek
meg kell érkeznie a pályázat beadási határidejéig. A kiíró
ezzel az összeggel a bánatpénz szabályai szerint rendelkezik.
A pályázatot 2 példányban, zárt borítékban, ,,KUNEX”
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
megjelenését (2008. május 22.) követõ 15. napon 12 óráig.
Bontás: a beadástól számított 10 napon belül.
A pályázók a bontástól számított 10 napon belül értesítést kapnak az eredményrõl.
A pályázatnak az ajánlaton túl tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, adószámát, bankszámlaszámát, 30 napnál
nem régebbi cégkivonatának és aláírási címpéldányának
eredeti példányát, a bánatpénz befizetését igazoló banki
bizonylatát, vagy átvételi elismervényt. Magánszemély
pályázó esetén szükséges még személyiigazolvány-másolat és a pályázat két tanúval történt hitelesítése.
A pályázatban egyértelmûen meg kell határozni mind a
nettó, mind pedig a bruttó vételárat. Meg kell jelölni a pályázatban a fizetés határidejét és az esetleges biztosítékokat.
A pályázati ajánlatban 60 napos ajánlattételi kötöttséget
kell vállalni. Az ajánlati árat készpénzben vagy banki átutalással kell megfizetni, beszámításra vonatkozó ajánlatokat nem fogadunk el.
A pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent eladási kötelezettséget. A felszámoló megfelelõ ajánlat hiányában dönthet úgy, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítja.
Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános pályázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.
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Kereskedelmi képviselet megszûnése
Az EDUARD HARTMANN GmbH & Co. KG.
Kereskedelmi Képviselet (Cg.: [16 12 001516]; székhelye: 5400 Mezõtúr, Szolnoki út 35.; adószáma:
[21068454-1-16]; németül: HARTMANN Handelsvertretung) megszüntetésrõl szóló, 2008. április 4-i határozattal
az alapító elhatározta a kereskedelmi képviselet megszüntetését.
Képviselet vezetõje: Jürgen Hofele (a. n.: Margot Hummel; útlevélszám: 6109102256; lakhely: Rosentstr. 614.;
73072 Donzdorf, Németország).
Tevékenység kezdete: 2001. május 1.
Megszûnés idõpontja: 2008. április 30.
Azok a hitelezõk, akiknek a megszûnõ társasággal
szemben fennálló és még le nem járt követeléseik vannak,
a megszûnésrõl hozott döntés Cégközlönyben való közzé-
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tételét (2008. május 22.) követõ 30 napos jogvesztõ határidõn belül a társaságtól biztosítékot követelhetnek.

Számlatömb érvénytelenítése
Dr. Faitli József e. v. alábbi sorszámú számozott számlái
elvesztek.
A számlák sorszáma: AG7S-K 450 877–450 900.
Ezen sorszámú számlák használata 2008. április 17-tõl
érvénytelen.
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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 Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi
B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
..........................................................................................................................................................

MEGRENDELÕLAP
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 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 Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

2008/22. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

3181

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Közlöny Könyvek sorozatában megjelent

A BÜNTETÕELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 1998. ÉVI XIX. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA
I–VII. KÖTET
címû kiadvány.
A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény sajátos története: a kihirdetése és hatálybalépése közötti idõszakban
történt nagy terjedelmû módosításai, valamint a 2003. július 1-jei hatálybalépése óta elfogadott több mint egy tucat módosítása jelentõsen megnehezíti a jogot alkalmazók, a jogot tanulók vagy csak éppen megismerni akarók számára a büntetõeljárás szabályainak megértését. Ez a hektikus történet tette indokolttá, hogy a magyarázat szerzõi a kommentárok szokásos tartalmán (jogértelmezés, jogalkalmazói gyakorlat, alacsonyabb szintû szabályozás bemutatása) túlterjeszkednek,
és az egyes jogintézmények céljainak, feladatainak hangsúlyozásával, mûködésük többoldalú, történeti és gyakorlati
szempontú bemutatásával – a jogirodalom megjelölésével, a jogtörténet feldolgozásával, valamint indokolt esetekben a
jog-összehasonlítás eszközeivel – nyújtsanak segítséget a jogalkalmazóknak és a jogot tanulmányozóknak.
A büntetõeljárási törvény magyarázata hét kötetben jelent meg:
– az ötödik kötet
– az elsõ kötet
az alapvetõ rendelkezések és az eljárás alanyai,
a másodfokú bírósági eljárás, a harmadfokú bírósági
eljárás és a rendkívüli perorvoslatok,
ára: 2205 Ft,
ára: 2226 Ft,
– a második kötet
az eljárási cselekmények, a bizonyítás,
a kényszerintézkedések,
ára: 3675 Ft,

– a hatodik kötet
a külön eljárások,
ára: 2289 Ft,

– a harmadik kötet
a nyomozás és a vádemelés,
ára: 1596 Ft,
– a negyedik kötet
a bírósági eljárás általános szabályai és az elsõfokú
bírósági eljárás,
ára: 3087 Ft,

– a hetedik kötet
a különleges eljárások és a határozatok végrehajtása
szabályozásának magyarázatát tartalmazza,
ára: 1722 Ft.

A magyarázat a Magyar Hivatalos Jogszabálytárban megjelent Be. kommentár szerkesztett változata.
A hét kötet kedvezményes ára egyszerre történõ megvásárlás esetén 16 800 Ft helyett 13 440 Ft.
A könyvek megvásárolhatók a Közlöny Centrumban [1072 Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán), tel.: 321-5971, 267-2780, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu] és a Magyar Közlöny Kiadó
Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.), valamint megrendelhetõk a kiadó ügyfélszolgálatánál
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
Vagy megrendelhetõk az alábbi megrendelõszelvényen:

MEGRENDELÉS
Megrendelem A BÜNTETÕELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 1998. ÉVI XIX. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA alábbi köteteit:
c
c
c
c

I. kötet (2205 Ft)
II. kötet (3675 Ft)
III. kötet (1596 Ft)
IV. kötet (3087 Ft)

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

példányban.
példányban.
példányban.
példányban.

c
c
c
c

V. kötet (2226 Ft)
VI. kötet (2289 Ft)
VII. kötet (1722 Ft)
A hét kötet együtt (13 440 Ft)

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

példányban.
példányban.
példányban.
példányban.

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 megjelenik a

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

81 000 Ft + áfa
143 000 Ft + áfa
180 000 Ft + áfa
292 500 Ft + áfa
382 500 Ft + áfa
650 000 Ft + áfa








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

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás

2008/22. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

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

Az értelmezett Alkotmány
címû könyvet. Az ötéves ítélkezési gyakorlat összefoglalásáról megjelent kötet pozitív szakmai visszhangja
bátorította a szerkesztõket, hogy újabb öt év elteltével megjelentették a második kötetet. Ezt a munkát sokan forgatták mindazok, akiknek az alkotmányjogi ismeretek folyamatos frissítése megkerülhetetlen, de
azok is, akik csupán érdeklõdtek az Alkotmánybíróság tevékenységérõl, jogfejlesztõ ítélkezésérõl.
Ismét eltelt öt év. A szerkesztõk úgy döntöttek, hogy – immár hagyományként – elkészítik a tizenöt éves
gyakorlat összefoglalását. E harmadik kötet megfelelõ kiindulópontot jelent annak megismerésében, hogy
az Alkotmány egyes rendelkezései miként hatályosultak a gyakorlatban, az Alkotmány szabályaiból milyen
elvi következtetések adódnak az államszervezet, a jogrendszer mûködését illetõen. A tizenöt éves gyakorlat összefoglalása pedig ebben szilárd hátteret jelent.
Ajánljuk e könyvet a jogalkotás szakembereinek, a jogalkalmazóknak, elsõsorban a bíráknak, ügyészeknek, az önkormányzatoknál dolgozó jogászoknak, ügyvédeknek, valamint az egyetemi oktatóknak és hallgatóknak egyaránt. A jelölt szakmai kör mindennapi munkáját elõsegítõ könyv olyan „kivonat”, amely az alkotmánybírósági gyakorlat ismertetésén keresztül – a szerkesztõk reményei szerint – az alkotmányos jogállam mûködéséhez elengedhetetlen értékrenddel is megismertet.
Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

A Hivatalos Értesítõt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A szerkesztésért felelõs: dr. Latkóczy Antal, Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
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