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I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek
Személyi rész
SZEMÉLYÜGYI HÍREK
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
személyügyi hírei
Kitüntetések
A Magyar Köztársaság igazságügyi és rendészeti minisztere Rendõrség Napja április 24-e alkalmából magas
színvonalú szakmai munkájuk elismeréséül
Szent László Érdemjelet
adományozott

Csima János r. fõtörzsõrmesternek, a Somogy Megyei
Rendõr-fõkapitányság Siófoki Rendõrkapitányság járõrének,
Gál Attila r. fõtörzsõrmesternek, a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Rendõr-fõkapitányság fõhatárrendészének,
Hoffer Gábor r. alezredesnek, a Baranya Megyei Rendõr-fõkapitányság kiemelt fõnyomozójának,
Komenda József r. törzszászlósnak, a Veszprém Megyei
Rendõr-fõkapitányság Veszprémi Rendõrkapitányság
szolgálatparancsnokának,
Kakó András r. fõhadnagynak, a Nemzeti Nyomozó
Iroda kiemelt fõnyomozójának;

Az „Év Rendõre” Miniszteri díjat
adományozott

Kövér András r. ezredesnek, a Gyõr-Moson-Sopron
Megyei Rendõr-fõkapitányság fõkapitányi biztosának;
Szent György Érdemjelet

vezetõi kategóriában
dr. Sütõ János r. alezredesnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság Miskolci Rendõrkapitányság kapitányságvezetõ-helyettesének,

adományozott
dr. Csizek Tibor r. alezredesnek, a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság Székesfehérvári Rendõrkapitányság kapitányságvezetõjének,
Grúber Sándor r. alezredesnek, a Veszprém Megyei
Rendõr-fõkapitányság Balatonalmádi Rendõrkapitányság
kapitányságvezetõjének,
dr. Kesztyûs Rudolf r. ezredesnek, a Budapesti Rendõr-fõkapitányság I. kerületi Rendõrkapitányság kapitányságvezetõjének,
dr. Ormossy Attila r. ezredesnek, a Budapesti Rendõr-fõkapitányság XIII. kerületi Rendõrkapitányság kapitányságvezetõjének,
Sándor Miklós r. ezredesnek, a Készenléti Rendõrség
parancsnok-helyettesének, rendészeti igazgatójának,
Szakács László r. alezredesnek, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendõr-fõkapitányság Mezõtúri Rendõrkapitányság kapitányságvezetõjének,
Vanczák Zoltán r. alezredesnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság szolgálatvezetõjének;
Bátorság Érdemjelet

bûnügyi kategóriában
Lázók József r. fõtörzszászlósnak, a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Nagykátai Rendõrkapitányság nyomozójának,
közrendvédelmi kategóriában
Bukovenszki Imre r. fõtörzszászlósnak, a Budapesti
Rendõr-fõkapitányság XII. kerületi Rendõrkapitányság
szolgálatparancsnokának,
közlekedési kategóriában
Kõrös Gyula r. fõtörzszászlósnak, a Gyõr Megyei Rendõr-fõkapitányság helyszínelõ és balesetvizsgálójának,
köztársasági õrezred kategóriában
Angyal Ferenc r. alezredesnek, a Köztársasági Õrezred
osztályvezetõjének,
határrendészeti kategóriában
Tóth Zoltán r. alezredesnek, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Rendõr-fõkapitányság Beregsurányi Határrendészeti Kirendeltség kirendeltségvezetõjének;

adományozott
Bozó Béla r. fõtörzsõrmesternek, a Csongrád Megyei
Rendõr-fõkapitányság Kisteleki Rendõrkapitányság járõrének,
Csetneki János r. zászlósnak, a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Váci Rendõrkapitányság kapitányságvezetõjének,

soron kívül elõléptette ezredessé
Ács Péter Imre r. alezredest, a Budapesti Rendõr-fõkapitányság X. kerületi Rendõrkapitányság kapitányságvezetõjét,
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dr. Diószegi Sándor r. alezredest, a Hajdú-Bihar Megyei Rendõr-fõkapitányság Hajdúnánási Rendõrkapitányság kapitányságvezetõjét,
dr. Giczi Róbert r. alezredest, a Veszprém Megyei
Rendõr-fõkapitányság Veszprémi Rendõrkapitányság kapitányságvezetõjét,
dr. Márton István r. alezredest, a Csongrád Megyei
Rendõr-fõkapitányság bûnügyi igazgatóját, fõkapitányhelyettesét,
dr. Mecser Tamás r. alezredest, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság bûnügyi igazgatóját,
fõkapitány-helyettesét,
Némedi Gábor r. alezredest, a Nógrád Megyei Rendõr-fõkapitányság bûnügyi igazgatóját, fõkapitány-helyettesét,
Németh Lajos r. alezredest, a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Rendõr-fõkapitányság rendészeti igazgatóját,
Papp Péter r. alezredest, a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság bûnügyi igazgatóját, fõkapitány-helyettesét,
dr. Szabó Csaba r. alezredest, a Budapesti Rendõr-fõkapitányság szolgálatvezetõjét,
Tamás Gábor r. alezredest, az Országos Rendõr-fõkapitányság mb. fõosztályvezetõjét,
dr. Varga Péter r. alezredest, a Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság Szekszárdi Rendõrkapitányság kapitányságvezetõjét;

soron kívül elõléptette alezredessé
Csonka Károly r. õrnagyot, a Bács-Kiskun Megyei
Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõjét,
Pandula Péter r. õrnagyot, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Rendõr-fõkapitányság Vásárosnaményi Rendõrkapitányság osztályvezetõjét,
dr. Szokolai Zoltán r. õrnagyot, a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság kiemelt fõnyomozóját,
Vizsolyi Csaba r. õrnagyot, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Rendõr-fõkapitányság hivatalvezetõjét;

soron kívül elõléptette õrnaggyá
Bucsek Gábor r. századost, a Nemzeti Nyomozó Iroda
fõosztályvezetõjét,
Döme Zsolt r. századost, a Nógrád Megyei Rendõr-fõkapitányság Balassagyarmati Rendõrkapitányság osztályvezetõjét,
Gulyás Judit r. századost, az Országos Rendõr-fõkapitányság kiemelt fõelõadóját,
Hajdú Károly r. századost, a Budapesti Rendõr-fõkapitányság XIV. kerületi Rendõrkapitányság osztályvezetõjét,
Illés Norbert r. századost, a Somogy Megyei Rendõr-fõkapitányság Kaposvári Rendõrkapitányság õrsparancsnokát,
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Kerekesné Juhász Gabriella r. századost, az Országos
Rendõr-fõkapitányság kiemelt fõellenõrét,
Liszi Károly r. századost, a Budapesti Rendõr-fõkapitányság XVIII. kerületi Rendõrkapitányság kapitányságvezetõ-helyettesét, osztályvezetõjét,
Ötvös Irén r. századost, a Budapesti Rendõr-fõkapitányság IX. kerületi Rendõrkapitányság osztályvezetõjét,
Péter Zsolt r. századost, az Országos Rendõr-fõkapitányság alosztályvezetõjét,
dr. Rákosi Éva r. századost, a Körmendi Rendészeti
Szakközépiskola kiemelt fõtanárát,
Tóth Tamás r. századost, a Budapesti Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõjét;

soron kívül elõléptette századossá
Farkas László r. fõhadnagyot, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság kiemelt fõelõadóját,
Dalmi Csaba r. fõhadnagyot, a Köztársasági Õrezred
biztonsági fõtisztjét,
Kürti István r. fõhadnagyot, az Országos Rendõr-fõkapitányság kiemelt fõreferensét;

soron kívül elõléptette fõhadnaggyá
Balogh Attila r. hadnagyot, a Hajdú-Bihar Megyei
Rendõr-fõkapitányság Balmazújvárosi Rendõrkapitányság nyomozóját,
Hegedûs Péter László r. mk. hadnagyot, a Körmendi
Rendészeti Szakközépiskola kiemelt fõelõadóját,
Kokinda Péter János r. hadnagyot, az Országos Rendõr-fõkapitányság Gazdasági Fõigazgatóság osztályvezetõjét,
Takács Zoltán r. hadnagyot, a Somogy Megyei Rendõr-fõkapitányság ügyeletvezetõ-helyettesét,
Terbe Éva r. hadnagyot, a Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság kiemelt fõreferensét;

soron kívül elõléptette fõtörzszászlóssá
Szalkai Tiborné r. törzszászlóst, a Repülõtéri Rendõr
Igazgatóság segédelõadóját,
Végh Rita r. törzszászlóst, a Repülõtéri Rendõr Igazgatóság segédelõadóját,
Varga Róbert r. törzszászlóst, a Somogy Megyei Rendõr-fõkapitányság helyszínelõ és balesetvizsgálóját;

soron kívül elõléptette törzszászlóssá
Ladvenicza László r. zászlóst, a Központi Szolgáltatási
Fõigazgatóság gépjármûvezetõjét;
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soron kívül elõléptette zászlóssá

Antal Péter r. fõtörzsõrmestert, a Hajdú-Bihar Megyei
Rendõr-fõkapitányság Debreceni Rendõrkapitányság fogdaõrét,
Bakos Zsolt László r. fõtörzsõrmestert, a Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság kutyavezetõjét,
Berkes Béla r. fõtörzsõrmestert, a Bács-Kiskun Megyei
Rendõr-fõkapitányság Kiskunfélegyházi Rendõrkapitányság körzeti megbízottját,
Buhala Géza r. fõtörzsõrmestert, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendõr-fõkapitányság Szolnoki Rendõrkapitányság járõrét,
Fazekas Attila r. fõtörzsõrmestert, a Csongrád Megyei
Rendõr-fõkapitányság Makói Rendõrkapitányság körzeti
megbízottját,
Ferka János r. fõtörzsõrmestert, a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Szigetszentmiklósi Rendõrkapitányság
járõrét,
Földes Károly r. fõtörzsõrmestert, a Veszprém Megyei
Rendõr-fõkapitányság Balatonalmádi Rendõrkapitányság
járõrét,
Gilly László r. fõtörzsõrmestert, a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Érdi Rendõrkapitányság járõrét, gépjármûvezetõjét,
Horváth Ferenc r. fõtörzsõrmestert, a Vas Megyei
Rendõr-fõkapitányság Kõszegi Rendõrkapitányság járõrét,
Ilasik István r. fõtörzsõrmestert, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság Miskolci Rendõrkapitányság járõrét,
Képíró Gábor r. fõtörzsõrmestert, a Baranya Megyei
Rendõr-fõkapitányság járõrét,
Kovács Béla r. fõtörzsõrmestert, a Békés Megyei Rendõr-fõkapitányság Mezõkovácsházi Rendõrkapitányság
körzeti megbízottját,
Mityók Róbert r. fõtörzsõrmestert, a Csongrád Megyei
Rendõr-fõkapitányság határrendészét,
Molnár László r. fõtörzsõrmestert, a Somogy Megyei
Rendõr-fõkapitányság helyszínelõ és balesetvizsgálóját,
Molnár Zoltán r. fõtörzsõrmestert, a Veszprém Megyei
Rendõr-fõkapitányság Tapolcai Rendõrkapitányság mb.
körzeti megbízottját,
Muzsik István r. fõtörzsõrmestert, a Budapesti Rendõr-fõkapitányság XXII. kerületi Rendõrkapitányság járõrét,
Nagy István r. fõtörzsõrmestert, a Békés Megyei Rendõr-fõkapitányság Szeghalmi Rendõrkapitányság járõrét,
Óvári Gyula r. fõtörzsõrmestert, a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Szentendrei Rendõrkapitányság járõrét,
Sós Gábor r. fõtörzsõrmestert, a Békés Megyei Rendõr-fõkapitányság Sarkadi Rendõrkapitányság járõrét,
Szabó Józsefné r. fõtörzsõrmestert, a Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság Körmendi Rendõrkapitányság járõrét,
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Tondora András r. fõtörzsõrmestert, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság Szerencsi Rendõrkapitányság járõrét,
Varga Attila r. fõtörzsõrmestert, a Békés Megyei Rendõr-fõkapitányság Gyulai Rendõrkapitányság helyszínelõ
és balesetvizsgálóját,
Vitanov Ferenc r. fõtörzsõrmestert, a Köztársasági Õrezred biztonsági gépkocsivezetõjét;

soron kívül elõléptette fõtörzsõrmesterré
Smaniotta Ferenc r. törzsõrmestert, a Baranya Megyei
Rendõr-fõkapitányság járõrét;

rendõrségi fõtanácsosi címet
adományozott
Asztalos János r. alezredesnek, a Heves Megyei Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõjének,
dr. Balláné dr. Füszter Erzsébet r. ezredesnek, a Rendõrtiszti Fõiskola tanszékvezetõ fõiskolai tanárának,
dr. Bazsó László r. alezredesnek, a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság Bicskei Rendõrkapitányság kapitányságvezetõjének,
Bányai Attila r. alezredesnek, a Nemzetközi Oktatási
Központ osztályvezetõ-helyettesének,
dr. Besenyei Gábor r. alezredesnek, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium fõosztályvezetõ-helyettesének,
Bodor István r. alezredesnek, a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Ráckevei Rendõrkapitányság osztályvezetõjének,
dr. Csernyava Attila László r. alezredesnek, az Országos Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõjének,
Csizmadia Gábor r. alezredesnek, a Veszprém Megyei
Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõjének,
Dani Zoltán Gábor r. ezredesnek, az Országos Rendõr-fõkapitányság fõosztályvezetõjének,
dr. Dlusztus Ágnes r. o. alezredesnek, a Repülõtéri
Rendõr Igazgatóság vezetõ orvosának,
Dobos Imre r. alezredesnek, a Hajdú-Bihar Megyei
Rendõr-fõkapitányság Hajdúböszörményi Rendõrkapitányság kapitányságvezetõjének,
Éberhardt Gábor r. alezredesnek, a Csongrád Megyei
Rendõr-fõkapitányság kirendeltségvezetõjének,
dr. Fehér László r. alezredesnek, a Baranya Megyei
Rendõr-fõkapitányság szolgálatvezetõjének,
Fekete Miklós r. alezredesnek, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Rendõr-fõkapitányság Tiszafüredi Rendõrkapitányság kapitányságvezetõjének,
Gachályi Béla r. alezredesnek, a Csongrád Megyei
Rendõr-fõkapitányság hivatalvezetõjének,
dr. Gazdag Tibor r. alezredesnek, a Nemzeti Nyomozó
Iroda osztályvezetõjének,
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dr. Herke Tamás r. ezredesnek, a Somogy Megyei
Rendõr-fõkapitányság rendõrfõkapitány-helyettesének,
bûnügyi igazgatónak,
Horváth Csaba r. alezredesnek, a Gyõr-Moson-Sopron
Megyei Rendõr-fõkapitányság Gyõri Rendõrkapitányság
mb. kapitányságvezetõjének,
Keszthelyi József r. alezredesnek, a Budapesti Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõjének,
dr. Kiss László r. alezredesnek, a Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság fõkapitány-helyettesének, bûnügyi igazgatónak,
Kovács Gábor Tamás r. alezredesnek, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõjének,
dr. Markó Attila r. ezredesnek, a Budapesti Rendõr-fõkapitányság III. kerületi Rendõrkapitányság kapitányságvezetõjének,
Németh Norbert r. mk. alezredesnek, a Repülõtéri
Rendõr Igazgatóság osztályvezetõjének,
Ladányi Zoltán r. alezredesnek, a Békés Megyei Rendõr-fõkapitányság kirendeltségvezetõjének,
dr. Nagy Károly r. ezredesnek, a Nógrád Megyei Rendõr-fõkapitányság rendõrfõkapitány-helyettesének, rendészeti igazgatónak,
dr. Pándi Eriknek, az Országos Rendõr-fõkapitányság
r. alezredesének,
Pelleg József r. õrnagynak, a Békés Megyei Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõjének,
dr. Pozsgai Zsolt r. alezredesnek, a Készenléti Rendõrség szolgálatvezetõjének,
Povázsai Sándor r. alezredesnek, az Országos Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõjének,
Radványné dr. Nyuli Márta r. o. alezredesnek, az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola fogorvosának,
dr. Somssich Gabriella r. ezredesnek, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium fõosztályvezetõjének,
dr. Szijártó István r. alezredesnek, a Tolna Megyei
Rendõr-fõkapitányság Dombóvári Rendõrkapitányság kapitányságvezetõjének,
Tirol Zoltánné r. alezredesnek, a Köztársasági Õrezred
osztályvezetõjének,
Váradi Csaba r. alezredesnek, a Nemzeti Nyomozó
Iroda osztályvezetõjének,
dr. Váradi Nóra r. alezredesnek, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fõosztályvezetõ-helyettesének,
Wéber Károly r. alezredesnek, a Békés Megyei Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõjének;

rendõrségi tanácsosi címet
adományozott
dr. Arató Attila r. alezredesnek, a Baranya Megyei
Rendõr-fõkapitányság Pécsi Rendõrkapitányság õrsparancsnokának,
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dr. Árvai László r. alezredesnek, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium kiemelt fõmunkatársának,
Balázsné dr. Lendvai Zsuzsanna Éva r. alezredesnek a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság
jogtanácsosának,
Bartosné Ilyés Judit r. alezredesnek, a Készenléti Rendõrség osztályvezetõjének,
Bánné dr. Dan Erzsébet r. alezredesnek, a Somogy Megyei Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõjének,
dr. Benedek Rózsa r. õrnagynak, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium kiemelt fõmunkatársának,
Bezzegné Tóth Éva r. alezredesnek, a Hajdú-Bihar Megyei Rendõr-fõkapitányság Debreceni Rendõrkapitányság
alosztályvezetõjének,
Bognár József r. alezredesnek, a Heves Megyei Rendõr-fõkapitányság Egri Rendõrkapitányság osztályvezetõjének, kapitányságvezetõ-helyettesének,
Császár Mihály r. alezredesnek, a Budapesti Rendõr-fõkapitányság XXI. kerületi Rendõrkapitányság kapitányságvezetõjének,
Darkó Zsolt r. fõhadnagynak, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium kiemelt fõmunkatársának,
Drubina László r. századosnak, a Szegedi Rendészeti
Szakközépiskola osztályvezetõjének,
Erni Tünde r. alezredesnek, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium kiemelt fõmunkatársának,
Faller Ferenc r. alezredesnek, a Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság Kõszegi Rendõrkapitányság osztályvezetõjének,
dr. Fazekas Éva Szilvia r. õrnagynak, a Fejér Megyei
Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõjének,
dr. Fótos Csaba r. õrnagynak, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium kiemelt fõmunkatársának,
Gál Sándor r. fõtörzszászlósnak, a Miskolci Rendészeti
Szakközépiskola szakoktatójának,
Gulyás Zsolt r. alezredesnek, a Bács-Kiskun Megyei
Rendõr-fõkapitányság szolgálatvezetõjének,
Gottschall Henrik r. alezredesnek, a Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság szolgálatvezetõjének,
Hicsák-Varga Ágnes r. õrnagynak, a Nemzetközi Oktatási Központ osztályvezetõ-helyettesének,
Horváth Attila r. alezredesnek, az Országos Rendõr-fõkapitányság Rendészeti Fõigazgatóság osztályvezetõjének,
Katonáné Sinka Katalin r. alezredesnek, az Országos
Rendõr-fõkapitányság Köztársasági Õrezred osztályvezetõ-helyettesének,
Kerti István r. alezredesnek, a Bács-Kiskun Megyei
Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõjének,
Krammer György r. alezredesnek, a Budapesti Rendõr-fõkapitányság XIV. kerületi Rendõrkapitányság kapitányságvezetõjének,
Mári Zsolt r. alezredesnek, a Nemzeti Nyomozó Iroda
kiemelt fõnyomozójának,
Mezõ László r. õrnagynak, a Repülõtéri Rendõr Igazgatóság osztályvezetõjének,
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Monostoriné Vass Anikó r. õrnagynak, a Pest Megyei
Rendõr-fõkapitányság kiemelt fõelõadójának,
Porzsolt Ádám r. õrnagynak, a Nemzetközi Oktatási
Központ kiemelt fõelõadójának,
Rigó Tibor r. õrnagynak, a Veszprém Megyei Rendõrfõkapitányság Várpalotai Rendõrkapitányság osztályvezetõjének,
Sasvári Frigyes r. fõtörzszászlósnak, az Országos
Rendõr-fõkapitányság Oktatási Igazgatóság szakoktatójának,
Schõn Péter r. alezredesnek, a Budapesti Rendõr-fõkapitányság fõosztályvezetõjének,
Sölétormos Gyula r. alezredesnek, a Nemzeti Nyomozó
Iroda alosztályvezetõjének,
Szabó György István r. alezredesnek, a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Rendõr-fõkapitányság Gyõri Rendõrkapitányság osztályvezetõ-helyettesének,
Szabó Mária r. fõtörzszászlósnak, a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Monori Rendõrkapitányság vizsgálójának,
Szalkai István r. alezredesnek, a Csongrád Megyei
Rendõr-fõkapitányság szolgálatvezetõjének,
Szanyi János r. alezredesnek, a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Dabasi Rendõrkapitányság osztályvezetõjének, kapitányságvezetõ-helyettesének,
Szécsényi Gábor r. fõhadnagynak, a Csongrád Megyei
Rendõr-fõkapitányság kiemelt fõreferensének,
Szépvölgyi Csilla r. alezredesnek, a Komárom-Esztergom Megyei Rendõr-fõkapitányság Esztergomi Rendõrkapitányság mb. osztályvezetõjének,
Szomor Péter r. alezredesnek, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság szolgálatvezetõjének,
Urbán Tibor r. alezredesnek, az Országos Rendõr-fõkapitányság NEBEK osztályvezetõjének,
Varmuzsa Péter r. õrnagynak, az Oktatási Fõigazgatóság kiemelt fõreferensének,
Végh Lajos r. alezredesnek, a Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság Szekszárdi Rendõrkapitányság osztályvezetõjének,
dr. Vincze István György r. alezredesnek, a Hajdú-Bihar
Megyei Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõjének;

Dísztõr emléktárgyat
adományozott
Kövesdi István nyugalmazott r. ezredesnek, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium vezetõ fõtanácsosának,
Magyar Béla nyugalmazott r. alezredesnek;

Miniszteri dicséretben és jutalomban
részesítette
dr. Balogh Imre r. alezredest, a Hajdú-Bihar Megyei
Rendõr-fõkapitányság kiemelt fõnyomozóját,
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Baranyi Béla r. fõtörzszászlóst, a Készenléti Rendõrség
szolgálatparancsnokát,
dr. Bencze József r. altábornagyot, az Országos Rendõr-fõkapitányság fõkapitányát,
Bodnár Zsolt Attila r. ezredest, a Budapesti Rendõr-fõkapitányság fõkapitány bûnügyi helyettesét,
Bodnár Károly r. alezredest, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõjét,
Czimre József r. századost, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Rendõr-fõkapitányság kiemelt fõelõadóját,
dr. Ekkert József r. alezredest, a Baranya Megyei Rendõr-fõkapitányság hivatalvezetõjét,
Gángó Judit r. alezredest, a Fejér Megyei Rendõrfõkapitányság kiemelt fõreferensét,
Gõgh Mariann r. alezredest, a Budapesti Rendõrfõkapitányság Gazdasági Igazgatóság osztályvezetõjét,
Huszárik Mihály r. fõtörzszászlóst, a Készenléti Rendõrség futárát,
Karancsi Ildikó köztisztviselõt, a Nemzeti Nyomozó
Iroda irányításszervezési ügyintézõjét,
Kemenczei Ilona r. fõtörzszászlóst, a Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság járõrvezetõjét,
Kerepesi Zoltán r. alezredest, az Országos Rendõrfõkapitányság osztályvezetõjét,
Kiss Imre r. fõtörzszászlóst, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Rendõr-fõkapitányság Kisvárdai Rendõrkapitányság körzeti megbízottját,
Király András r. alezredest, a Pest Megyei Rendõrfõkapitányság Ráckevei Rendõrkapitányság osztályvezetõjét,
Kolysza Zoltán r. alezredest, a Békés Megyei Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõjét,
Kosztyu László r. fõtörzszászlóst, a Nemzeti Nyomozó
Iroda õrsparancsnokát,
dr. Krajcsovics Jánosné fõmunkatársat, a Békés Megyei Rendõr-fõkapitányság Szarvasi Rendõrkapitányság
segéd-hivatalvezetõjét,
Kósa András r. alezredest, a Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõjét,
Lengyel Ferenc r. alezredest, a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Gödöllõi Rendõrkapitányság fõnyomozóját,
Lipcsei Sándor r. alezredest, a Somogy Megyei Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõjét,
Marosin András r. zászlóst, a Nemzeti Nyomozó Iroda
technikusát,
Mezei Zsolt r. alezredest, a Heves Megyei Rendõrfõkapitányság Hevesi Rendõrkapitányság osztályvezetõjét,
Mészáros Lajos r. alezredest, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõjét,
Molnár Ferenc r. alezredest, a Hajdú-Bihar Megyei
Rendõr-fõkapitányság Hajdúböszörményi Rendõrkapitányság osztályvezetõ-helyettesét,
Moravcsik Tibor r. századost, a Komárom-Esztergom
Megyei Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõjét,
Nagy Gábor r. alezredest, a Nógrád Megyei Rendõr-fõkapitányság mb. osztályvezetõjét,
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Nagy János r. századost, a Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság Szentesi Rendõrkapitányság osztályvezetõjét,
Nagy József r. fõtörzszászlóst, a Békés Megyei Rendõr-fõkapitányság szolgálati részlegvezetõjét,
Papp Sándor r. alezredest, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Rendõr-fõkapitányság Nyíregyházi Rendõrkapitányság õrsparancsnokát,
dr. Perák József r. alezredest, a Somogy Megyei Rendõr-fõkapitányság szolgálatvezetõjét,
Petõ Gabriella Ildikó r. századost, az Országos Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõjét,
Plausin Mátyásné r. õrnagyot, a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Szigetszentmiklósi Rendõrkapitányság
kiemelt fõvizsgálóját,
Pocsai Zsolt r. törzszászlóst, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Rendõr-fõkapitányság Miskolci Rendõrkapitányság nyomozóját,
Ponyi Béla r. alezredest, a Nógrád Megyei Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõjét,
Pusztai Antal r. alezredest, a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Rendõr-fõkapitányság hivatalvezetõjét,
Radványi Lajos r. alezredest, a Hajdú-Bihar Megyei
Rendõr-fõkapitányság Debreceni Rendõrkapitányság alosztályvezetõjét,
Remes Anita r. fõhadnagyot, a Repülõtéri Rendõr Igazgatóság kiemelt fõnyomozóját,
Sablik Lászlóné közalkalmazottat, a Budapesti Rendõr-fõkapitányság XXII. kerületi Rendõrkapitányság ügyviteli alkalmazottját,
Schalk Endrét, a Zsaru Magazin fõszerkesztõ-helyettesét,
Stupek István r. alezredest, a Pest Megyei Rendõrfõkapitányság Dabasi Rendõrkapitányság õrsparancsnokát,
Szabácsy Szabolcs r. õrnagyot, a Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság Szekszárdi Rendõrkapitányság osztályvezetõjét,
Szabó Károly r. alezredest, a Repülõtéri Rendõr Igazgatóság osztályvezetõjét,
Szeretva István r. fõtörzszászlóst, a Készenléti Rendõrség csoportvezetõjét,
Szöllõsi Zoltán r. alezredest, a Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõjét,
Takács József László r. fõtörzszászlóst, a Készenléti
Rendõrség csoportvezetõjét,
dr. Tuczakov Szilvána r. õrnagyot, a Csongrád Megyei
Rendõr-fõkapitányság kiemelt fõreferensét, sajtószóvivõt,
Tima Péter r. alezredest, a Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság Szombathelyi Rendõrkapitányság alosztályvezetõjét,
Turi Gábor Antal r. fõtörzszászlóst, a Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság szolgálati csoportvezetõjét,
Váradi Károly r. ezredest, a Veszprémi Rendõr-fõkapitányság rendészeti igazgatóját,
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Zentai Mátyásné munkatársat, a Békés Megyei Rendõr-fõkapitányság Békéscsabai Rendõrkapitányság ügykezelõjét;
elõléptette nyugállományú ezredessé
dr. Csefkó Tamás nyugállományú r. alezredest,
dr. Hámori István nyugállományú r. alezredest;
elõléptette nyugállományú alezredessé
Hegyesi István nyugállományú r. õrnagyot,
Pesz János nyugállományú r. õrnagyot,
Vígh Ferenc nyugállományú r. õrnagyot;
elõléptette nyugállományú õrnaggyá
Menyhárt Pál nyugállományú r. századost,
Laudon Attila nyugállományú r. századost;
elõléptette nyugállományú fõtörzszászlóssá
Karuczka Barnabás nyugállományú r. törzszászlóst;
elõléptette nyugállományú törzszászlóssá
Török Ferenc nyugállományú r. zászlóst.

Kinevezések
A miniszterelnök
dr. Gönczöl Katalin igazságügyi és rendészeti minisztériumi miniszteri fõtanácsadót, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Büntetõpolitikai szakállamtitkárává
2008. március 21-ei hatállyal
kinevezte;
Az igazságügyi és rendészeti miniszter
dr. Gál Krisztina igazságügyi és rendészeti minisztériumi tanácsost, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Civilisztikai Kodifikációs fõosztály Közbeszerzési és Versenyjogi osztályán osztályvezetõi feladatok ellátásával
osztályvezetõnek,
dr. Lénárd Krisztina igazságügyi és rendészeti minisztériumi tanácsost, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Büntetõpolitikai fõosztály Bûnmegelõzési osztályán
fõosztályvezetõ-helyettesi feladatok ellátásával fõosztályvezetõ-helyettesnek,
Ligeti Miklós igazságügyi és rendészeti minisztériumi
tanácsost, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Büntetõpolitikai szakállamtitkárságán osztályvezetõi feladatok ellátásával osztályvezetõnek,
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Mátrainé Berkes Tünde igazságügyi és rendészeti minisztériumi vezetõ fõtanácsost, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Büntetõpolitikai fõosztály Statisztikai
és Elemzõ osztályán osztályvezetõi feladatok ellátásával
osztályvezetõnek,
dr. Sömjéni László igazságügyi és rendészeti minisztériumi szakmai fõtanácsadót, az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium Büntetõpolitikai fõosztályán fõosztályvezetõi feladatok ellátásával fõosztályvezetõnek
megbízta;

Az államtitkár
Mirki László miskolci lakost, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium államtitkári titkárságára határozatlan
idõre vezetõ tanácsosnak
kinevezte;

A kabinetfõnök
Bagosi Borbála budapesti lakost, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Miniszteri Kabinetére határozatlan idõre munkavállalónak,
Berkovics Éva kakucsi lakost, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Koordinációs és Ügykezelési fõosztály
Ügykezelési osztályára határozatlan idõre próbaidõ kikötésével munkavállalónak,
Bruhács Kinga pécsi lakost, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Miniszteri Kabinetére határozatlan
idõre tanácsosnak,
dr. Czoma Zsófia Klára keszthelyi lakost, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Miniszteri Kabinetére
határozatlan idõre szakmai tanácsadónak,
Grundtner Ilona budapesti lakost, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Miniszteri Kabinetére határozatlan idõre vezetõ fõtanácsosnak,
Harsányi Krisztina dunaújvárosi lakost, az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium Miniszteri Kabinetére határozatlan idõre gyakornoknak,
Kotán Attila Bertalan budapesti lakost, az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium Miniszteri Kabinetére határozatlan idõre miniszteri fõtanácsadónak,
Ladányi Erika muronyi lakost, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Miniszteri Kabinetére határozatlan
idõre munkavállalónak,
dr. Major Mária budapesti lakost, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Miniszteri Kabinetére politikai
fõtanácsadónak,
dr. Nándori Szilvia Tünde nógrádsápi lakost, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Miniszteri Kabinet
Belsõ Ellenõrzési osztályára vezetõ tanácsosnak,
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Pál Tamás iharosberényi lakost, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Miniszteri Kabinetére határozatlan
idõre fogalmazónak,
Pusztai László budapesti lakost, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Miniszteri Kabinetére határozatlan
idõre fogalmazónak,
dr. Takács Mária Edina tatabányai lakost, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Miniszteri Kabinetére
határozatlan idõre szakmai tanácsadónak,
Tóth Judit budapesti lakost, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Miniszteri Kabinetére határozatlan
idõre munkavállalónak,
Verebélyi Csilla szigetszentmiklósi lakost, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Miniszteri Kabinetére
határozatlan idõre vezetõ tanácsosnak
kinevezte;

A civilisztikai és igazságügyi szakállamtitkár
dr. Kralovánszky Lilla budapesti lakost, az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium Igazságügyi Kodifikációs és
Szolgáltatási fõosztály Igazságügyi Igazgatási osztályára
határozott idõre próbaidõ kikötésével tanácsosnak,
dr. Németh Krisztina gyenesdiási lakost, az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium Igazságügyi Kodifikációs és
Szolgáltatási fõosztály Igazságügyi Igazgatási osztályára
határozott idõre próbaidõ kikötésével fogalmazónak,
dr. Megyeri Nóra egri lakost, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Polgári Jogi Kodifikációs és Nemzetközi Magánjogi fõosztály Polgári Jogi Kodifikációs osztályára határozatlan idõre fogalmazónak
kinevezte.

Közszolgálatijogviszony-megszûnések
Közszolgálati jogviszonya megszûnt
végleges közigazgatási áthelyezéssel
dr. Mezei Ágnes igazságügyi és rendészeti minisztériumi tanácsosnak;

berendelés megszüntetésével
dr. Diószegi Gábor igazságügyi és rendészeti minisztériumi kiemelt fõmunkatársnak.
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ÁLLÁSPÁLYÁZATOK
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)
a Miniszterelnöki Hivatal nevében
pályázatot hirdet
a Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati
Kommunikációs Szakállamtitkárság Külés Biztonságpolitikai fõosztályán
fõosztályvezetõi munkakör betöltésére
Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 10/A. § rendelkezéseire.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 6 évre szól.
A munkavégzés helye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos
tér 2–4.
A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által
ellátandó feladatkörök: 3. számú melléklet 83. külügyi feladatkör.
Ellátandó feladatok:
Irányítja és koordinálja a kül- és biztonságpolitikai fõosztály tevékenységét; annak akadályoztatása esetén helyettesíti a kül- és biztonságpolitikáért felelõs szakállamtitkárt; a szakállamtitkár utasításának megfelelõen koordinálja a miniszterelnök nemzetközi vonatkozású hazai és
külföldi tárgyalásainak, tevékenységének tartalmi elõkészítését, az érintett tárcákkal koordinálja az egyes kül- és
biztonságpolitikai, európai uniós, két- és többoldalú ügyeket; részt vesz a 2011. évi magyar EU-elnökségre való felkészüléssel összefüggõ stratégiai feladatok elõkészítésében, valamint tájékozódik az EU-val kapcsolatos aktuális
kérdésekrõl, ügyekrõl; támogatja és végrehajtja a kül- és
biztonságpolitikai tartalmú tervezési, elemzési tevékenységet és szükség esetén segítséget nyújt az ezzel összefüggõ kommunikációs tevékenységben; tájékozódik az együttes kormányülések elõkészítésének helyzetérõl, szükség
esetén részt vesz azok koncepcionális elõkészítésében, a
tárgyalási célok megfogalmazásában; kiemelt figyelmet
fordít a globális és regionális biztonságpolitikai szervezetek és együttmûködési struktúrák tevékenységére, koordinálja az azok tevékenységébõl fakadó feladatokat az érintett tárcákkal; folyamatosan kapcsolatot tart a hazai diplomáciai képviseletekkel és a külföldön mûködõ magyar
képviseletekkel.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: külügyi tevékenységi kör.
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A munkakör betöltõjének irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Kül- és Biztonságpolitikai fõosztály.
A munkakör betöltõjének irányítása alá tartozó személyek száma összesen: 7.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a Szociális szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség, egyetem, jogász, bölcsész, közgazdász szakképzettség,
– C típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés lefolytatása,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– angol és német/francia felsõfokú nyelvvizsga; legalább 10 éves külkapcsolatokban szerzett jártasság, különös tekintettel a multilaterális diplomáciára.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– nemzetközi szervezetben végzett munka.
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:
– kiváló szintû vezetõi készség,
– kiváló szintû stratégiai gondolkodás.
Az alkalmazás feltételeként a munkáltató felé, valamint
– a személyesen lefolytatott elsõ kompetencia-vizsgálat
során – a KSZK-nál eredetiben bemutatandó:
– végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló
dokumentumok,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
legkorábban 2008. július 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. július 7.
A megpályáztatott munkakörrel kapcsolatosan további
információt Vánkos Ildikó nyújt, a 06 (1) 441-3871-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– elektronikus úton, a pályázatot a KSZK által mûködtetett www.kozigallas.gov.hu honlapon elérhetõ pályázati
ûrlap kitöltésével, vagy
– postai úton, a pályázatot a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, Személy-
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ügyi Szolgáltató Igazgatóságának címezve (1133 Budapest, Hegedûs Gyula u. 79–81. IV. emelet 401.) Amennyiben a pályázatot postai úton küldi meg, pályázhat a
www.kozigallas.gov.hu internetes oldalon kitöltött, kinyomtatott pályázati adatlappal vagy azzal azonos adattartalommal bíró dokumentummal. A pályázat postai úton
történõ benyújtása esetén kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:
KSZK32.
A pályázat elbírálásának rendje a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központnál:
1. A KSZK az érvényes pályázatot benyújtók körében
kompetencia-vizsgálatot folytat le az alábbiak szerint:
– személyes interjú (motivációalapú),
– munkaalkalmassági teszt: verbális és numerikus képességmérõ tesztek, munkahelyi viselkedés kérdõív,
– az elõzõ pontokban foglalt vizsgálatok eredményétõl
függõen a KSZK által meghatározott körben: értékelõközpont.

2008/26. szám

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– középiskolai végzettség,
– alapfokú számítógép-kezelõi végzettség,
– vagyonnyilatkozat-tétel.
Az elbírálásnál elõnyt jelent a gyors- és gépírói képesítés és gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– 1 db fényképet.
Az illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban:
Ktv.) alapján kerülnek megállapításra.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben való közzétételtõl számított 15 napon belül.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. július 23.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Miniszterelnöki Hivatal honlapja (www.meh.hu) –
2008. június 27.
– Hivatalos Értesítõ – 2008. június 27.
A KSZK a pályázat érvénytelenségérõl és annak indokairól – a megállapítást követõ 2 munkanapon belül – tájékoztatja a pályázót.
A munkáltató döntését követõ 5 munkanapon belül a
KSZK írásban értesíti a pályázókat a kiválasztási eljárás
eredményérõl.
Tájékoztatjuk, hogy részletes információt a munkáltatóval kapcsolatban a www.meh.hu honlapon szerezhet.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 15 napon belül.
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónapos próbaidõ kikötésével.
A pályázatot Dunavecse Város Önkormányzata jegyzõjének kell benyújtani személyesen vagy postai úton a következõ címre: Polgármesteri Hivatal, Dunavecse, Fõ
út 43.
A pályázattal kapcsolatban további információ Kovács
Éva jegyzõtõl kérhetõ személyesen vagy telefonon. Tel.:
(78) 437-116.

Dunavecse Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
igazgatási munkakör betöltésére

Bácsalmás Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki
jegyzõi állás betöltésére

Ellátandó feladatok:
– igazgatási feladatok,
– vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos feladatok,
– értesítés, õrzés, nyilvántartás stb.,
– Bursa Hungarica ösztöndíjjal kapcsolatos feladatok,
– személyi anyag kezelése,
– testületi ülések jegyzõkönyveinek vezetése.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
képesítés,
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– jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az Országos
Közigazgatási Vizsgabizottság (OKV) elnöksége által a
teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.

A pályázatot öttagú elõkészítõ bizottság értékeli.
Az érvényes pályázatot benyújtó személyt a képviselõ-testület meghallgatja. A meghallgatás helyérõl és idõpontjáról a kiíró külön értesítést küld nyolc nappal a meghallgatás idõpontja elõtt.

A képviselõ-testület közigazgatási szakvizsgával nem
rendelkezõ személyt is kinevezhet, feltéve hogy a kinevezéstõl számított egy éven belül a jogi vagy közigazgatási
szakvizsgát vagy a szakvizsga alól az OKV elnöksége által
a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítést megszerzi.
Nem létesíthetõ közszolgálati jogviszony, ha a köztisztviselõ ezáltal hozzátartozójával irányítási (felügyeleti), ellenõrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne.

A pályázat elbírálásánál – sorrendiség nélkül – elõnyt
jelent:
– állam- és jogtudományi doktori végzettség,
– ugyanazon munkahelyen eltöltött legalább hároméves
jegyzõi gyakorlat,
– munkaügyi, pénzügyi, közigazgatási szakjogászi végzettség,
– polgármesteri hivatalban betöltött egyéb vezetõi
(pl.: osztályvezetõi) munkakör,
– legalább ötéves egyéb (nem közigazgatási) vezetõi
gyakorlat,
– a polgármesteri hivatal és az önkormányzat intézményeinek a mûködtetésére, ésszerûsítésére, illetve átszervezésére, szervezet- és létszámigényeinek optimalizálására,
továbbá költségtakarékos/költséghatékony feladatellátás
módjára rövid program kidolgozása,
– tanúsított számítógép-kezelõi képzettség,
– legalább középfokú német- vagy angolnyelv-vizsga,
– legalább „B” kategóriás gépjármû-vezetõi engedély.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot (felsorolva az esetleges
szakmai kitüntetéseket és egyéb elismeréseket),
– a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzeléseket (a képviselõ-testület egy kisebb létszámú, ugyanakkor hatékonyabban mûködõ hivatalt kíván kialakítani.
Egyebek mellett fejtse ki véleményét a következõkrõl: elképzelhetõnek és ésszerûnek tartana-e egy olyan – kisvárosi – hivatalt, amely formálisan nem tagozódik osztályokra; lát-e lehetõséget létszámcsökkentésre az intenzivitás
erõsítése, és a belsõ tartalékok feltárásának eredményeképpen stb.),
– iskolai végzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
vagy a megkérésérõl szóló igazolást,
– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget,
– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázatban részt vevõ személyek általi megismeréséhez hozzájárul,
– nyilatkozatot arról, hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen való tárgyalásához, vagy sem.

Ellátandó feladatok: az Ötv.-ben, a Ktv.-ben, egyéb jogszabályokban meghatározott, a hatásköri jegyzékben deklarált jegyzõi feladatok és hatáskörök ellátása, különös tekintettel Bácsalmás kistérségi központ szerepére, illetve a
Mátételke Község Önkormányzatával kötött megállapodás szerint a kvázi körjegyzõi feladatokra is.

A szakmai önéletrajzot és a szakmai elképzeléseket bemutató anyag terjedelmére nézve, a képviselõ-testület nem
állapít meg korlátot, ugyanakkor kiköti, hogy a dokumentumokat csakis papíralapon lehet benyújtani.

A kinevezés határozatlan idõre történik, hat hónap próbaidõ kikötésével.
Az illetmény és az egyéb juttatások megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a
köztisztviselõket megilletõ szociális, jóléti, kulturális és
egészségügyi juttatásokról szóló helyi önkormányzati rendelet, és az egységes közszolgálati szabályzat alapján történik.
Igény esetén szolgálati lakás biztosított.

A jelen pályázati kiírásban nevesített iratokon felül benyújtott anyagokat a képviselõ-testület érdemben nem
vizsgálja (pl.: külön CD a bemutatkozásra).
A kiírásban jelzett okiratokat kell benyújtani, helyettesítõ iratot (pl.: ügyvédi igazolvány) a képviselõ-testület
nem fogad el.
A képzettséget, végzettséget tanúsító okiratok másolatban is benyújthatók, de a meghallgatás során be kell mutatni az eredeti okiratokat.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívásnak a Belügyi Közlöny (13. számában) történõ megjelenését követõ 30. nap.
A pályázatot zárt borítékban Bácsalmás város polgármesterének címezve (6430 Bácsalmás, Gr. Teleki József
u. 4–8.), „Pályázat jegyzõi álláshely betöltésére” jeligével
ellátva kell benyújtani.
A kiíró a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát
fenntartja.
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A kinevezésre vonatkozó elõterjesztést a polgármester
terjeszti a képviselõ-testület elé.
A pályázat elbírálásának határideje: a képviselõ-testületnek a pályázat benyújtási határidejét követõ ülése, várhatóan 2008. augusztus 28.
Az álláshely betöltésének idõpontja: 2008. szeptember 1.
A pályázatról további felvilágosítás Zalántai Endre polgármestertõl kérhetõ, személyesen vagy a (79) 541-455-ös
telefonszámon.

– a képesítést igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– a Kistarcsai Humán Szolgáltató Nevelési Tanácsadó,
Családsegítõ, Gyermekjóléti, Védõnõi Szolgálat és Logopédiai Intézet vezetésére vonatkozó programot a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozatát, hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró
ok vele szemben nem áll fenn.

Kistarcsa Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
(2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.)
pályázatot hirdet
a Kistarcsai Humán Szolgáltató Nevelési Tanácsadó
és Logopédiai Intézet
(2143 Kistarcsa, Batthyány u. 2/A)
intézményvezetõi álláshelyének betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – három hónap próbaidõ
kikötésével.
A vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.
A vezetõi megbízás kezdõ napja: 2008. december 1.
A vezetõi megbízás megszûnésének idõpontja: 2013.
november 30.
Bérezés: a Kjt. szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben, a Szociális Közlönyben, az Egészségügyi Közlönyben, valamint az Oktatási Közlönyben történõ késõbbi
megjelenést követõ 30. nap.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot
zárt borítékban, „Kistarcsai Humán Szolgáltató Nevelési
Tanácsadó és Logopédiai Intézet vezetõje” megjelöléssel,
a Kistarcsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának jegyzõje részére kell benyújtani (2143 Kistarcsa,
Szabadság út 48.).
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ 30 napon belül.
A pályázati eljárás során az érdeklõdõk a polgármesteri
hivatalban kaphatnak felvilágosítást a (28) 507-149-es telefonszámon vagy személyesen a 2143 Kistarcsa,
Szabadság út 48.

Kistarcsai Humán Szolgáltató Nevelési Tanácsadó és
Logopédiai Intézet szervezetei egységei:
– nevelési tanácsadó,
– családsegítés,
– gyermekjóléti szolgáltatás,
– védõnõi szolgálat,
– logopédiai intézet,
– étkeztetés,
– házi segítségnyújtás,
– jelzõrendszeres házi segítségnyújtás,
– nappali ellátás.
Az intézményvezetõ által ellátandó feladat: az intézmény szervezeti egységeinek tevékenységi körébe tartozó
feladatok vezetõi irányítása.
Pályázati feltételek:
– a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott képesítési elõírások,
– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének 1. pontjában meghatározott képesítési elõírások szerinti felsõfokú végzettség,
– legalább öt év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú
szakmai képesítést igénylõ munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat,
– büntetlen elõélet.

Gyomaendrõd Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
Gyomaendrõd Város Polgármesteri Hivatal
Hatósági osztály
építéshatósági ügyintézõ munkakör betöltésére

Elõnyt jelent: szociális szakvizsga.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
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– felsõfokú képesítés, építész-, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnök) fõiskolai: településmérnök (városgazdálkodási mérnök),
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– próbaidõ: három hónap.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
munkatársat keres
a Projekt irodára
projektgazdálkodási ügyintézõ állás betöltésére

Egyéb juttatások: Gyomaendrõd Város Polgármesteri
Hivatal Közszolgálati Szabályzata alapján történik.

A rendkívül sokoldalú és dinamikus munkakör betöltésére a Projekt irodán kerül sor.
A munkakör betöltõje közremûködik Budapest-Józsefváros Önkormányzata által kiemelt rehabilitációs feladatként kezelt projektek megvalósításáért folytatott munka és
együttmûködés tervezésében, koordinálásában a hivatali
szervezeti egységek és a rehabilitációs cégek tekintetében,
ismeri a projekteket megalapozó különféle szerzõdések és
megállapodások tartalmát, követi a projektekben lefektetett különféle határidõk múlását, a projektek haladását. A
projektek tárgyában érkezett terveket, elõterjesztéseket és
szerzõdéseket véleményezi azok szerzõdésszerû tartalma,
tervszerûsége és munkaszervezési célszerûsége szempontjából.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: elsõsorban pályakezdõk jelentkezését várjuk.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: 2008.
augusztus 1.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. július 15.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Ellátandó feladatok:
– építési engedélyezési eljárások,
– helyszíni ellenõrzések lefolytatása,
– panaszügyekben való eljárás,
– településrendezési terv készítésében való közremûködés,
– nyilvántartások vezetése,
– statisztikai jelentések készítése,
– tûzvédelmi hatósági feladatok,
– zaj- és rezgésvédelmi hatósági feladatok.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Tímárné Binges Irén Hatósági osztályvezetõ vagy
dr. Csorba Csaba jegyzõ nyújt a 06 (66) 521-602-es vagy
06 (30) 466-8238-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrõd Város Polgármesteri Hivatal címére történõ megküldésével (5500 Gyomaendrõd, Szabadság tér 1.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplõ azonosító számot: I.447-5/2008.,
valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági
ügyintézõ.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje: a benyújtási határidõt követõ 7 napon belül. Az álláshely az elbírálást követõen 2008. augusztus 1. napjától
tölthetõ be. A pályázatról az elõkészítõ bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör
gyakorlója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. július 22.

A munkakör betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– szakirányú felsõfokú végzettség,
– magas szintû számítógépes ismeretek.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– önkormányzatnál, önkormányzati területen szerzett
többéves gyakorlat,
– közigazgatási alap- vagy szakvizsga önkormányzati
területen.
A pályázathoz csatolni kell:
– iskolai végzettséget igazoló iratokat,
– részletes szakmai önéletrajzot, mely tartalmazza a jelentkezõ legfontosabb személyi adatait, eddigi munkaköreinek, tevékenységének leírását,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
Ellátandó munkakör: pénzügyi, gazdasági feladatok, a
projektekkel kapcsolatos kontroll, egyeztetések ellátása, a
kifizetések szakmai elõkészítése, a projekt állásának napi
kontrollja.
A munkakör betölthetõ 2008. augusztus 1-jétõl.
A betanításról az iroda munkatársai gondoskodnak.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónapos próbaidõ kikötésével.
A javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény szabályai alapján történik.
A betöltendõ munkakörrel kapcsolatos bõvebb felvilágosítást a Projekt iroda munkatársai adnak (1082 Budapest, Baross utca 63–67. III/325., telefon: 459-2258).
A benyújtás határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl (2008. június 16.) számított 15. nap.
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Az elbírálás határideje: a beadási határidõt követõ
15 napon belül.
A pályázati anyagot személyesen vagy postai úton, zárt
borítékban Budapest-Józsefváros Önkormányzata jegyzõjének címezve a Jegyzõi és Személyügyi irodára kell benyújtani (1082 Budapest, Baross u. 65–67. II. em. 215.).

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
a Szervezési osztályra
ügyintézõt keres
Az ellátandó feladatok:
– bizottsági ülések teljes körû megszervezése,
– az ülésen elhangzottak dokumentálása,
– egyéb jegyzõkönyvezési feladatok ellátása,
– titkársági feladatok ellátása.
A munkakör betöltésének feltétele:
– középiskolai végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség.
Elvárt kompetenciák:
– magas szintû koordinációs, együttmûködési és megoldási készség,
– MS Office alkalmazások felhasználói szintû ismerete,
– vakon gépírástudás,
– önálló munkavégzés,
– jó szervezõkészség, kulturált megjelenés.
Az elbírálásnál elõnyben részesül, aki:
– közigazgatási alapvizsgával,
– gyorsírástudással, illetve
– hasonló területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.
A jelentkezéshez csatolni kell:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
– részletes szakmai önéletrajzot, mely tartalmazza:
= a jelentkezõ legfontosabb személyi adatait,
= eddigi munkaköreinek, tevékenységének leírását,
= jelenlegi munkakörét, beosztását,
= a képesítést igazoló dokumentumok másolatát.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónapos próbaidõ kikötésével.
A javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény szabályai alapján történik.
A betöltendõ munkakörrel és a foglalkoztatási viszonyokkal kapcsolatos bõvebb felvilágosítást a Szervezési
osztály ad a 459-2160-as telefonszámon.
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Az állás betölthetõ: 2008. július 21-tõl.
A benyújtás határideje:
2008. június 30.
Az elbírálás határideje: a beadási határidõt követõ
15 napon belül.
Az önéletrajzokat a Józsefvárosi Önkormányzat jegyzõjének címezve, zárt borítékban kérjük benyújtani a Polgármesteri Hivatal Jegyzõi és Személyügyi irodára (cím:
1082 Budapest, Baross u. 65–67. II. em. 215., telefon:
459-2192).

Edelény Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
szociálpolitikai ügyintézõ munkakör betöltésére
Az állás betölthetõ a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
3780 Edelény, István király útja 52.
A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által
ellátandó feladatkörök, feladatok:
Szociális igazgatási feladatok.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
Szociális segélyezéssel kapcsolatos feladatok. Jelentések a MEP felé a rendszeres szociális segélyben, ápolási
díjban, az idõskorúak járadékában, a hadigondozottak
pénzellátásában részesülõ személyekrõl.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásról, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– középiskolai végzettség és szociális ügyintézõ vagy
középiskolai végzettség és az OKJ szerint: szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézõ, szociális asszisztens
szakképesítés.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány,
– önéletrajz.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
legkorábban 2008. július 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenést (2008. június 16.) követõ 15 napon belül.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
– Edelény címére történõ megküldésével (3780 Edelény,
István király útja 52.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:
4776/2008., valamint a munkakör megnevezését: szociálpolitikai ügyintézõ.
A pályázat elbírálására a pályázati határidõ lejártát követõ 15 napon belül kerül sor.
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást nyújt Méhész
Katalin aljegyzõ, tel.: 06 (48) 524-100.
A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított nyolc
napon belül a pályázók írásbeli értesítést kapnak.
A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.

Gellénháza, Gombosszeg, Iborfia, Lickóvadamos,
Nagylengyel, Ormándlak és Petrikeresztúr
községek körjegyzõje
pályázatot hirdet
igazgatási ügyintézõi munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– szakirányú végzettség a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– kinevezés esetén a Ktv. 22/A. §-a alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek,
– közigazgatásban szerzett gyakorlat.
Ellátandó feladatok :
– jegyzõi hatáskörû gyámügyi ügyintézõi feladatok,
– anyakönyvi feladatok,
– hagyatéki ügyintézés,
– szabálysértési hatósági feladatok ellátása,
– önkormányzati ingatlanügyek és egyéb hatósági feladatok.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga,
– anyakönyvi szakvizsga.
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A pályázathoz csatolni kell:
– a részletes fényképes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– nyilatkozatot arról, hogy az eljárásban részt vevõk
megismerhetik a pályázók anyagát.
A kinevezés – 3 hónap próbaidõ kikötésével – határozatlan idõre szól.
Besorolás, illetmény és egyéb juttatások megállapítása:
a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben meghatározottak szerint.
Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A pályázatokat a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. június 16.) számított 15 napon belül lehet benyújtani a Gellénházi Körjegyzõségre (8981 Gellénháza,
Kossuth utca 2.).
A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõ
15 napon belül a körjegyzõ dönt.
A pályázattal kapcsolatosan további információ
dr. Szemes Róbert körjegyzõtõl kérhetõ a (92) 566-027-es
telefonszámon.

Karcag Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
kiemelt építésügyi igazgatási ügyintézõi munkakör
betöltésére
Közigazgatási szerv megnevezése: Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala.
Betöltendõ munkakör: kiemelt építésügyi igazgatási
ügyintézõ.
Ellátandó feladat: eljár a telekalakításhoz, építménnyel
kapcsolatos építési, bontási munkákhoz, használatbavételhez, fennmaradáshoz, az építmény engedélyezett céljától
eltérõ, a közterület-használathoz szükséges építésügyi hatósági engedélyezi ügyekben.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– szakirányú egyetemi vagy fõiskolai végzettség,
– büntetlen elõélet.
Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó kézzel írott részletes szakmai önéletrajzát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát,
– végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolatát.
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A pályázat benyújtásának feltételei:
Benyújtás helye: Karcag Városi Önkormányzat jegyzõje, 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
Határidõ:
2008. július 5.
Elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 30 napon belül.
A pályázatot elõkészítõ bizottság véleményezi és a
jegyzõ dönt.
Az állás betöltésének várható idõpontja: 2008. július 15.

Kenderes Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
közterület-felügyelõi munkakör betöltésére
Az állás 2008. augusztus 1-jétõl tölthetõ be.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel
egyenértékû más korábbi képzési formában szerzett
végzettség, rendõr-szakközépiskolai, határrendészképzõ
szakiskolai végzettség, középiskolai végzettség és rendõri
szakképesítés vagy ezzel egyenértékû más korábbi szakképesítés, határrendész szakképesítés vagy ezzel egyenértékû más korábbi szakképesítés, középiskolai végzettség
és közterület-felügyelõi vizsga,
– közterület-felügyelõre vonatkozó egészségügyi alkalmasság.
Ellátandó feladatok:
– a közterület-felügyeletrõl szóló 1999. évi LXIII. törvényben meghatározott feladatok Kenderes településen.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakképzettséget, iskolai végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl (2008. június 16.) számított
15. nap.
A pályázatot „Közterület-felügyelõi pályázat” jeligével
ellátott zárt borítékban kell benyújtani Kenderes város
jegyzõjéhez, cím: 5331 Kenderes, Szent István út 56.
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A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 15 napon belül.
A határidõben beérkezett pályázatok elbírálása a csatolt
dokumentumok és személyes meghallgatás útján történik.
Sikeres pályázat esetén a kinevezés határozatlan idõre
szól, a munkakört teljes munkaidõben kell ellátni, 6 hónap
próbaidõ kikötésével.
A kinevezés elõtt egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni a 78/1999. (XII. 29.) EüM–BM együttes rendelet alapján.
Illetmény, egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.
A pályázattal kapcsolatban további információ Pádár
Lászlóné jegyzõtõl kérhetõ az (59) 328-214-es telefonszámon vagy a jegyzo@kenderes.hu címen.
A pályázati eljárás eredménytelenné történõ nyilvánításának jogát fenntartjuk.

Kisvarsány Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
házi segítségnyújtásnál 2 fõ szociális gondozó
munkakör betöltésére
Ellátandó feladatok: a házi gondozást igénylõk számára
lakókörnyezetükben megfelelõ segítségnyújtás biztosítása, különösen ápolási feladatok, vérnyomásmérés, bevásárlás, takarítás, segítség hivatalos ügyek intézésében, segítség szociális, orvosi ellátásokhoz való hozzájutásban,
a gondozott szellemi és kulturális igényeinek kielégítése.
A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkáltató 3 hónap próbaidõt köt ki.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– szociális gondozó vagy szociális szervezõ képesítés
vagy egy évet már elvégzett folyamatban lévõ képzés.
Elõnyt jelent:
– szociális gyakorlat,
– helyi lakos.
Illetmény és egyéb juttatások a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. június 16.) számított
15. nap.
A pályázat elbírálása: a megjelenéstõl számított 20. nap.
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Az állás azonnal betölthetõ.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az elõírt képesítést igazoló dokumentum másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A pályázatot zárt borítékban Bordás Gyula polgármesterhez kell benyújtani (4811 Kisvarsány, Dózsa u. 49).
A pályázaton fel kell tüntetni „Szociális gondozó”.
A pályázatról további felvilágosítás kérhetõ Bordás
Gyula polgármestertõl, telefon: 06 (45) 481-305.
A pályázat eredményérõl a pályázók írásos értesítést
kapnak.

Mindszent Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje
pályázatot hirdet
közgazdasági irodavezetõ álláshely betöltésére
Feadatkör: a Közgazdasági iroda irányítása, az iroda
munkájának szervezése, képviselete – az önkormányzat
pályázataiban, közbeszerzési eljárásaiban. Az önkormányzati szintû gazdálkodás tervezése, szervezése: az önkormányzati szintû pénzügyi tervezés, beszámolók elõkészítése, tervek, beszámolók összeállítása. Intézmények mûködõképességének biztosítása, önkormányzati fejlesztési,
beruházási, felújítási, karbantartási feladatok pénzügyi lebonyolítása, finanszírozása, önkormányzati vagyon pénzügyi nyilvántartása, elszámolása, kapcsolódó kiadások teljesítése, bevételek beszedése. A Magyar Államkincstárral
szembeni elszámolások teljesítése. A számviteli, nyilvántartási rend megszervezése, s naprakészségének biztosítása. A részben önállóan gazdálkodó intézményekkel való
kapcsolattartás, munkájuk segítése. A képviselõ-testületi
és a bizottsági döntések elõkészítésében való közremûködés.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû gazdálkodási szakon
szerzett közgazdász szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és felsõfokú pénzügyi, számviteli
szakképesítés, mérlegképes könyvelõi szakképesítés,
– közigazgatási szervnél pénzügyi-gazdálkodási területen szerzett legalább 5 év szakmai és vezetõi gyakorlat,
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– közigazgatási szakvizsga, vagy nyilatkozat a pályázó
részérõl a szakvizsga egy éven belül történõ letételérõl,
– a közszolgálati jogviszony létrejöttét megelõzõen a
2007. évi CLII. tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.
Elõnyt jelent:
– közbeszerzési eljárásokkal, pályázatokkal kapcsolatos általános ismeretek,
– „ÖNHIKI” pályázat elkészítésében szerzett gyakorlat,
– államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelõi oklevél,
– innovatív, rugalmas vezetõi szemléletmód,
– érvényes „B” kategóriás gépjármû-vezetõi engedély.
A pályázathoz mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okirat(ok)
másolatát,
– részletes, színes fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt
vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik,
– a munkakör ellátásával kapcsolatos rövid elképzelést.
Bérezés: az 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) rendelkezései
szerint.
Kinevezés: 2008. október 1. napjától, határozatlan idõre, 6 hónap próbaidõvel.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati kiírás
Belügyi Közlönyben történõ megjelenésétõl (2008. június 16.) számított 15. nap.
Elbírálási határidõ: a bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidõ leteltét követõ 15 napon belül kerülnek
elbírálásra, az eredményrõl a pályázók írásbeli értesítést
kapnak. A pályázatok értékelését a kinevezési jogkör gyakorlójának döntése alapján létrehozott háromtagú elõkészítõ bizottság végzi.
A pályázat benyújtásának helye: Mindszent Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal jegyzõjéhez (dr. Hevesi
Tamás) kell benyújtani a 6630 Mindszent, Köztársaság
tér 31. címre.
Bõvebb felvilágosítást nyújt a pályázattal kapcsolatban:
– dr. Hevesi Tamás jegyzõ, tel.: (62) 527-013, e-mail:
jegyzo@mindszent.hu,
– Németh István aljegyzõ, tel.: (62) 527-012, e-mail:
nemetistvan@mindszent.hu).
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Nyírbogdány Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki
jegyzõi álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés,
– legalább 3 éves jegyzõi munkakörben eltöltött gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.
A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot, vezetõi elképzeléseket,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– szakképesítést igazoló okiratok másolatát.
Illetmény és egyéb juttatások: az illetmény és kötelezõ
juttatások a Ktv. szerint biztosítottak.
A pályázat benyújtásának helye: Nyírbogdány község
polgármestere, Balogh Tibor, Nyírbogdány, Kéki u. 4.
A pályázatot két példányban, zárt borítékban kell benyújtani, a borítékon fel kell tüntetni: „Jegyzõi pályázat”.
A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben
történõ megjelenést (2008. június 16.) követõ 15. nap.
A pályázat a benyújtási határidõt követõ testületi ülésen
kerül elbírálásra.
A kinevezés – 3 hónap próbaidõ kikötésével – határozatlan idõre szól.
Az állás 2009. január 1. napjától betölthetõ. A képviselõ-testület a kinevezéskor 3 hónap próbaidõt köt ki.

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
építéshatósági ügyintézõ munkakör betöltésére
A munkáltató szerv: Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 2081 Piliscsaba,
Kinizsi Pál u. 1–3.
A betöltendõ munkakör: építéshatósági ügyintézõ, határozatlan idõre.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
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– cselekvõképesség,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki szakképzettség,
– minimum 5 éves szakmai tapasztalat.
Elõnyt jelent a pályázatnál:
– közigazgatásban szerzett szakmai gyakorlat,
– a saját gépjármû és vezetõi jogosítvány,
– közigazgatási szakvizsga.
Az illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.), valamint Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testületének
4/2004. (I. 28.) ÖKT. számú rendelete szerint.
A pályázat benyújtásának határideje, módja: az önkormányzat mb. jegyzõjének, dr. Gerák Zsuzsannának címezve (2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál u. 1–3.) 2008. június 25-ig. A lezárt borítékra rá kell írni: „Építéshatósági
ügyintézõi pályázat”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. június 30.
Az állás betöltésének idõpontja:
2008. július 1.
Próbaidõ tartama: 3 hónap.
A pályázathoz csatolandó iratok:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– szakképzettséget igazoló okiratok vagy azok másolata,
– részletes szakmai önéletrajz,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevõk a pályázati anyagát megismerhessék,
– elõzõ munkahelyekrõl referencialevél.
Részletesebb információ kérhetõ: Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat mb. jegyzõjétõl, dr. Gerák Zsuzsannától, telefon: 06 (26) 575-506, vagy Benyák Éva mûszaki
irodavezetõtõl, telefon: 06 (26) 575-513.
Egyéb megjegyzés: a pályázat eredményérõl a pályázók
írásban kapnak értesítést.

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
a közeljövõben létrejövõ adóirodába
irodavezetõi munkakör betöltésére
A munkáltató szerv: Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, 2081 Piliscsaba,
Kinizsi Pál u. 1–3.
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A betöltendõ munkakör: adóiroda-vezetõ, határozatlan
idõre.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– fõiskolai végzettség,
– minimum 5 éves közigazgatásban szerzett szakmai
gyakorlat,
– 1–3 év vezetõi tapasztalat.
Elõnyt jelent a pályázatnál:
– a saját gépjármû és vezetõi jogosítvány,
– közigazgatási alapvizsga, szakvizsga.
Az illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.), valamint Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testületének
4/2004. (I. 28.) ÖKT. számú rendelete szerint.
Ellátandó feladatok:
– az adóiroda munkájának irányítása,
– helyi adókkal és egyéb más követelésekkel kapcsolatos végrehajtás intézése,
– adóellenõrzések végzése,
– helyi adók kivetése.
A pályázat benyújtásának határideje, módja: az önkormányzat mb. jegyzõjének, dr. Gerák Zsuzsannának címezve (2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál u. 1–3.) 2008. június 25-ig. A lezárt borítékra rá kell írni: „Adóiroda-vezetõi pályázat”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. június 30.
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázatot hirdet
aljegyzõi állás betöltésére
irodavezetõi feladatok ellátása mellett
Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.
A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 7. §-ában szereplõ
általános alkalmazási feltételeknek is.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett vezetõi gyakorlat,
– a kiemelt EU-nyelvek valamelyikének (német/angol/francia) államilag elismert, középfokú, társalgási szintû ismerete.
A kinevezés határozatlan idõre szól.
Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv., a vonatkozó helyi
önkormányzati rendelet és Közszolgálati szabályzat
alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– a munkakör ellátására vonatkozó szakmai programot.

Az állás betöltésének idõpontja:
2008. július 1.
A próbaidõ tartama: 3 hónap.
A pályázathoz csatolandó iratok:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– végzettséget igazoló okiratok vagy azok másolata,
– részletes szakmai önéletrajz,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevõk a pályázati anyagát megismerhessék.
Részletesebb információ kérhetõ: Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat mb. jegyzõjétõl, dr. Gerák Zsuzsannától, telefon: 06 (26) 575-506, vagy Gál Judit gazdasági irodavezetõtõl, telefon: 06 (26) 575-511.
Egyéb megjegyzés: a pályázat eredményérõl a pályázók
írásban kapnak értesítést.

A pályázat benyújtásának határideje a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. június 16.) számított
15. nap.
A pályázati eljárás, illetve a pályázatok elbírálása a Ktv.
10. §-ának elõírásai szerint történik.
Az aljegyzõ kinevezésérõl – a jegyzõ javaslatára – a
közgyûlés legkésõbb a pályázat benyújtására elõírt határidõt követõ következõ ülésén dönt.
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázatot Szekszárd Megyei Jogú Város jegyzõjéhez
(7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) kell benyújtani. A postai úton érkezõ pályázatokra kérjük ráírni „Aljegyzõi pályázat”.
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Tass község jegyzõje
pályázatot hirdet
gazdálkodási ügyintézõ munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– középfokú iskolai végzettség és mérlegképes könyvelõi szakképesítés,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
– cselekvõképesség.
Elõnyben részesül:
– államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelõi képesítés,
– önkormányzati vagy költségvetési szervnél szerzett
gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga,
– szövegszerkesztõ és táblázatkezelõ programok felhasználói szintû ismerete (Word, Excel),
– elsõsorban tassi lakos.
A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.
Ellátandó munkakör:
– önkormányzati gazdálkodás, könyvelés.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv.-ben elõírtak alapján.
A kinevezés hat hónap próbaidõvel határozatlan idõre
szól.
Az álláshely betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenést (2008. június 16.) követõ
15. nap.
A pályázat elbírálási határideje: a benyújtási határidõt
követõ 30. nap.
A pályázatot postai úton kell benyújtani zárt borítékban
a következõ címre: Tass község jegyzõje, 6098 Tass, Széchenyi út 48. A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat gazdálkodási ügyintézõ munkakörre”.
A pályázattal kapcsolatban további információ Ácsné
Devecsai Mária jegyzõtõl kérhetõ a (76) 536-208-as telefonszámon vagy az acsnemaria@citromail.hu címen.
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A Körös–Maros Nemzeti Park Igazgatóság
pályázatot hirdet
szarvasi központjába
1 fõ ökológiai felügyelõ munkakör betöltésére
Feladatok: ökológiai felügyelõi (zoológiai jellegû) feladatok ellátása: monitoring, valamint faj- és élõhelyvédelmi tevékenységek koordinálása.
A kinevezés 6 hónap próbaidõ kikötésével, határozatlan
idõre szól.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú végzettség [a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet alapján],
– angol középfokú „C” típusú nyelvvizsga.
Elõnyt jelent:
– szakmai tapasztalat,
– gerinctelen taxonok ismerete,
– térinformatikai szoftverek ismerete,
– a munkahelyen lévõ lakóhely, illetve a pályázó vállalja a munkahelyre való költözést,
– B kategóriás gépjármû-vezetõi engedély.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– motivációs levelet,
– szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló okiratok másolatait,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
alapján történik.
A pályázatot postai úton a Körös–Maros Nemzeti Park
Igazgatóság (5540 Szarvas, Anna-liget 1.) címére kell benyújtani.
A pályázat beérkezésének határideje:
2008. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Bánfi Péter osztályvezetõ nyújt a (30) 687-0811-es telefonszámon.
A pályázatok elbírálására a benyújtási határidõtõl számított 30 napon belül kerül sor. A pályázókat az eredményrõl az elbírálástól számított 8 napon belül tájékoztatjuk.
A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.
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Szervezeti hírek
KÖZHASZNÚ SZERVEZET
ALAPÍTÓ OKIRATA
A Jövõ Oktatásáért Alapítvány alapító okirata
egységes szerkezetbe foglalás idõpontja:
2007. augusztus 15.
Nyilvántartásba vételi száma:
Pedagógusképesítés. 63003/2000.
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirat
I. Fejezet
1. Alulírottak, alapítók az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv) 74. § alapján tartós közérdekû célra nyílt alapítványt hozunk létre határozatlan idõtartamra szólóan a
jelen alapító okiratban foglaltak szerint:
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6. Az alapítványt a székhelye szerint illetékes Megyei
Bíróság veszi nyilvántartásba. A nyilvántartásba vétel
iránti kérelem melléklete a jelen alapító okirat.
7. A jelen alapító okiratot alapítók indokolt esetben – az
alapítvány nevének, céljának és vagyonának sérelme nélkül – módosíthatják. A módosításra az alapítvány nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokat kell megfelelõen
alkalmazni.
8. Az alapítvány közvetlenül politikai tevékenységet
nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
9. Az alapítvány vezetõ tisztségviselõje: az alapítvány
kezelõje, kezelõ szervének és felügyelõszervének elnöke
és tagja.
10. Az alapítvány a nyilvántartásból való törléssel szûnik meg.

II. Fejezet
– Királyszállás Wellnes Turisztika Központ Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Székhelye: 8045 Isztimér, Királyszállás út 3.
Képviselõje: Cser Béla
– KORREKT DUÓ Értékbecslõ, Ingatlanforgalmazó,
Belkereskedelmi Szakértõ Kft.
Székhelye: 2400 Dunaújváros, Szilvás u. 5/3.
Képviselõje: Kovács Lukács
– Ráczné Joó Márta
Lakcíme: 2400 Dunaújváros, Lajos király u. 27. V. 2.
2. A jelen alapítvány a nem haszonelvû szervezetek hazai hagyományainak megõrzése, közhasznú mûködés, a
közszolgáltatások terén végzett tevékenység alapján jön
létre, és az alapításkor hatályos Polgári Törvénykönyv, az
1997. évi CLVI. tv., valamint az 1993. évi LXXIX. tv. – a
közoktatásról – rendelkezésein alapul.
3. Az alapítók az 1997. évi CLVI. tv. 2. § (2) bek. alapján az alapítvány nyilvántartásba vételével egyidejûleg kérik a kiemelkedõen közhasznú jogállás nyilvántartásba vételét is. Az ugyanezen jogszabály 3. §-a alapján az alapítvány a közhasznú jogállását a kiemelkedõen közhasznú
szervezetként való nyilvántartásba vétellel szerzi meg
(közhasznúsági nyilvántartásba vétel).
4. A jelen alapító okirattal létrehozott alapítvány jogi
személy.
5. Az alapítvány a bírósági nyilvántartásba vételével jön
létre. A nyilvántartásba vétel után az alapító az alapítványt
nem vonhatja vissza.

11. Az alapítvány neve: „A JÖVÕ OKTATÁSÁÉRT”
Alapítvány
12. Az alapítvány székhelye: 2400 Dunaújváros, Béke
tér 3. III. épület I. 108.
13. az alapítvány levelezési címe: 2400 Dunaújváros,
Béke tér 3. III. épület I. 108.
14. Az alapítvány célja:
Az alapítvány a közoktatásról szóló, többször módosított, 1993. évi LXXIX. tv. 79. § 81. §, 86. § (1) bek., 88. §
(4) bek. alapján az önkormányzatok által végzett állami
feladatokat lát el közoktatási megállapodások megkötésével, a fenntartási jog átadásával iskolákat, középiskolákat
– és a hozzájuk tartozó infrastruktúrákat – kíván
üzemeltetni.
Az alapítvány a célok megvalósítása érdekében a megvalósítást segítõ eszközöket felkutatja, a jogszabályok által biztosítható költségvetési forrásokat és az egyéb lehetséges támogatásokat igénybe veszi.
15. A támogatást igénybe vevõk köre:
– hallgatók,
– iskolák,
– kollégiumok, tanszállodák,
– tanmûhelyek,
– az oktatásban részt vevõ tanárok.
16. Az iskolarendszeren belüli képzésben részt vevõ
hallgatók részére az oktatás ingyenes.

3694

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

17. Az alapítvány induló, valamint a mûködés során
képzett vagyonából ösztöndíjat, támogatást is nyújt, díjat
létesít, iskolák mûködését és az iskolákhoz tartozó eszközöket, berendezéseket, oktatóbázisokat biztosítja.
18. Az ösztöndíj és támogatás elnyerése céljából az alapítvány a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében való
megjelentetéssel, valamint székhelyén történõ betekinthetõséggel pályázatot tesz közzé. A beérkezõ pályázatokat a
kuratórium bírálja el.
19. Az alapítvány által folytatott közhasznú tevékenység:
Közhasznú tevékenység a társadalom és az egyén közös
érdekeinek kielégítésére szolgáló tevékenység, melyeket
alapítók mint cél szerinti tevékenységet az alábbiak szerint
jelölnek meg az 1997. évi CLVI. tv. 26. §-a szerint.
20. A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés [26. § c) 4. pont].
Az alapítvány közhasznú tevékenysége folytán olyan
közfeladatokat lát el, amelyrõl törvény, vagy törvényi felhatalmazás alapján más jogszabály rendelkezése szerint
valamely állami szervnek, vagy a helyi önkormányzatnak
kell gondoskodnia.
21. Az alapítvány céljára rendelet – induló – vagyon:
300 000 Ft, azaz háromszázezer forint készpénz, amelyet
alapítók az alábbiak szerint bocsátanak az alapítvány rendelkezésére:
Királyszállás Wellnes
Turisztikai Központ Kft.
100 000 Ft,
KORREKT DUÓ Kft.
100 000 Ft,
Ráczné Joó Márta
100 000 Ft.
Az alapítvány rendelkezésre bocsátott mértékû vagyon
a mûködés megkezdéséhez szükséges és elégséges.
22. Alapítók az alapítványi célok elérése érdekében a jelen okirat aláírásától számított 8 napon belül a Budapest
Bank Rt. Székesfehérvári Fiókjánál megnyitott bankszámlán elhelyezik a fenti alapító vagyont.
23. Az induló vagyon csatlakozók hozzájárulásával, az
alapítvány által eredményesen megpályázott forrásokkal,
a közoktatási megállapodások megkötése révén az alapítvány rendelkezésére bocsátott költségvetési – önkormányzati – forrásokkal, valamint a kezelõ szerv
gazdálkodásának eredményével növekedik.
24. Az alapítvány az induló vagyonából az alapításra
költségként a jelen okirat megszerkesztésének munkadíját
használhatja fel. Az alapítvány céljainak megvalósítására
az ezen felüli induló vagyon, a fenti bekezdésben meghatározott források és azok hozadékai használhatók fel.
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25. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az alapítvány a gazdálkodása során
elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítõ okiratában
meghatározott tevékenységére fordítja.
26. Az alapítványhoz való csatlakozás:
„A JÖVÕ OKTATÁSÁÉRT” Alapítvány nyílt alapítvány, az alapítványhoz bárki csatlakozhat. A csatlakozás
feltétele, hogy csatlakozó az alapító okiratban megjelölt
célok eléréshez anyagi hozzájárulást biztosít, és az alapítvány célját, valamint az alapító okirat rendelkezéseit elfogadja, a kuratóriumhoz címzett nyilatkozat formájában.
27. A közcélú adománygyûjtés szabályai:
Az alapítvány nevében vagy javára történõ adománygyûjtés nem járhat az adományozók, illetõleg más személyek zaklatásával, a személyhez fûzõdõ jogok és az emberi
méltóság sérelmével.
Az alapítvány nevében vagy javára történõ adománygyûjtés csak a közhasznú szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhetõ.
A közhasznú szervezet részére juttatott adományokat a
könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell
nyilvántartásba venni.

III. Fejezet
28. Az alapítvány gazdálkodása:
Az alapítvány gazdálkodására a hatályos jogszabályok
az irányadók.
Az alapítvány az államháztartás alrendszereitõl – a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerzõdés alapján részesülhet támogatásban. A szerzõdésben meg kell
határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és
módját.
Az igénybe vehetõ támogatási lehetõségeket, azok mértékét és feltételeit sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az
alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által
megismerhetõk.
Az alapítvány kuratórium, a felügyelõszerv tagját, az
alapítót, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
Az alapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat feltételeit a kuratórium határozza
meg. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekbõl – az eset összes körülményeinek mérlegelésével –
megállapítható, hogy a pályázatnak elõre meghatározott
nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. A pályázatot a kuratórium elnöke a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében
közzéteszi. A pályázat elbírálása a kuratórium hatásköre.
A döntés egyszerû szótöbbséggel jön létre.
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Az alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírt nem bocsáthat ki.
29. Az alapítvány
– közhasznú tevékenységet veszélyeztetõ mértékû hitelt
nem vehet fel,
– az államháztartás alrendszereitõl kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja
fel.
30. Az alapítványt a jelen okiratban meghatározott cél
szerinti tevékenysége után társasági adómentesség, helyi
adókötelezettséget érintõ kedvezmény, illetékkedvezmény, vámkedvezmény és egyéb, jogszabályban meghatározott kedvezmény illeti meg a hatályos jogszabályokkal
összhangban álló mértékben.
31. Az alapítvány által – cél szerinti juttatásként – nyújtott szolgáltatás igénybe vevõjét a kapott szolgáltatás után
személyijövedelemadó-mentesség, a közhasznú szervezet
támogatóját a közhasznú szervezet létesítõ okiratában rögzített céljaira adott támogatás, adomány utáni tárasági adókötelezettséget érintõ kedvezmény, illetve személyi jövedelemadó-kötelezettséget érintõ kedvezmény, tartós adományozás esetén pedig a támogatás második évétõl külön
kedvezmény illeti meg.
Amennyiben a közhasznú szervezet részérõl köztartozás áll fenn, a fenti kedvezmények igénybe vételére nem
jogosult.
Az alapítvány a cél szerinti tevékenysége körében jogosult polgári szolgálatot teljesítõ személy foglalkoztatására.
32. Az alapítvány bevételei:
– az alapítótól,
– az államháztartás alrendszereitõl,
– vagy más adományozótól közhasznú céljára, vagy
mûködési költségei fedezetére kapott támogatás, illetve
adomány,
– a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,
– az alapítvány eszközeinek befektetésébõl származó
bevétel,
– egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel.
33. Az alapítvány költsége:
– a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek,
– az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült
közvetlen költségek,
– a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell meghatározni.
A közhasznú szervezet nyilvántartásaira egyebekben a
rá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.
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34. Az alapítók által kijelölt kezelõ szerv:
Az alapítók által kijelölt kezelõ szerv a háromtagú kuratórium.
A kezelõ szerv az alapítvány képviselõje.
Alapítók kijelentik, hogy a kuratóriumban az alapítók
– közvetlenül vagy közvetve – az alapítvány vagyonának
felhasználására meghatározó befolyást nem gyakorolnak.
35. A kuratórium
35.1. A kuratórium tagjai:
Név: Dér Zsuzsanna elnök (a. n.: Gyarmati Anna)
Lakcím: 2400 Dunaújváros, Szilvás u. 5/3.
Név: Tóth József (a. n.: Varga Erzsébet)
Lakcím: 7000 Sárbogárd, Árpád u. 34/B
Név: Vizl Lõrinc (a. n.: Wölfinger Anna)
Lakcím: 8200 Veszprém, Mester u. 29.
35.2. Az alapítvány képviseletére a kuratórium elnöke
jogosult.
A kuratórium elnöke: Dér Zsuzsanna 2400 Dunaújváros, Szilvás u. 5/3.
35.3. A képviseleti jog önálló és korlátlan. A képviseleti
jog korlátozása jóhiszemû harmadik személy irányában
hatálytalan.
35.4. A bankszámla feletti rendelkezési és aláírási jog
Dér Zsuzsanna elnököt és Tóth Józsefet együttesen illeti
meg. Az utalványozási jogkört ugyancsak az elnök és Tóth
József gyakorolja együttesen.
35.5. A közhasznú szervezet megszûntét követõ két
évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszûntét megelõzõ évben legalább egy
évig – vezetõ tisztséget, amely az adózás rendjérõl szóló
törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
35.6. A vezetõ tisztségviselõ, illetve az ennek jelölt személyköteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet
elõzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejûleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
36.7. A kuratórium a pénzügyi lehetõségek függvényében félévenként tiszteletdíjra jogosult. A tiszteletdíj nettó
összege félévenként 250 000 Ft, azaz kettõszázötvenezer
forint a kuratórium elnöke, és 100 000 Ft, azaz egyszázezer forint a kuratórium többi tagja esetében. Az alapítvány a tiszteletdíjat – amelynek összege évenként a KSH
által közzétett éves infláció mértékével növekszik minden
év július 31. és december 31. napjáig fizeti ki.
35.8. A kuratórium vagy annak tisztségviselõje, tagja
által a feladatkörének ellátása során harmadik személynek
okozott kárért az alapítvány felelõs. A tisztségviselõ, a tag
az általa e minõségében az alapítványnak okozott kárért a
polgári jog általános szabályai szerint felel.
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35.9. Ha a kuratórium tevékenységével az alapítvány
célját veszélyezteti, az alapító a kijelölést visszavonhatja
és kezelõként más kuratóriumot jelölhet ki. Az alapító halála, megszûnése után ez a jogosultság a bíróságot illeti
meg.
35.10. A kuratórium szükség szerint, de évente legalább
három alkalommal ülésezik. A kuratórium ülésére alapító
tagokat (tagok képviselõit) és a felügyelõszerv tagjait tanácskozási joggal meg kell hívni. A kuratórium üléseit a
kuratórium elnöke hívja össze, mint. 5. nappal az ülés napját megelõzõen. A meghívó kiküldése fax útján is
történhet. A meghívó tartalmazza a napirendet.
35.11. A kuratóriumot a felügyelõszerv indítványára –
annak megtételétõl számított 30 napon belül – össze kell
hívni. E határidõ eredménytelen eltelte esetén a kuratórium összehívására a felügyelõszerv is jogosult.
35.12. A kuratórium ülései nyilvánosak.
35.13. A kuratórium akkor határozatképes, ha a három
kuratóriumi tagból legalább kettõ az ülésen megjelent. A
kuratóriumi ülésen az elnök akadályoztatása esetén a jelenlévõ kuratóriumi tagok levezetõ elnököt és jegyzõkönyvvezetõt választanak. A kuratóriumi ülés elsõként a
napirendi pontok elfogadásában dönt. A kuratórium határozatait egyszerû szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza,
kivéve az egyhangúságot igénylõ kérdéseket. Szavazategyenlõség esetén döntés nem születik mindaddig, amíg az
egyszerû szótöbbség ki nem alakul. A kuratóriumi ülések
írásban foglalt határozatai a kuratórium székhelyén
kifüggesztésre kerülnek és megtekinthetõk.
35.14. A kuratórium határozathozatalában nem vehet
részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója
[Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
– kötelezettség vagy felelõsség alól mentesül, vagy
– bármilyen más elõnyben részesül, illetve
– a megkötendõ jogügyletben egyébként érdekelt.
36. Az alapítvány éves beszámolója, valamint a közhasznúsági jelentés jóváhagyásának módja: a kuratórium
elnöke által a kuratóriumi ülésen az éves beszámoló elõterjesztésre kerül. Az éves beszámoló akkor tekinthetõ elfogadottnak, ha a kuratóriumi tagok egyhangú szavazattal
elfogadják. Az elfogadott éves beszámoló az alapítvány
székhelyén kifüggesztésre kerül és megtekinthetõ. Az alapítvány székhelyén megtekinthetõ továbbá a szervezet
mûködésére, a szolgáltatás igénybevétele módjára
vonatkozó iratanyag is.
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37.2. A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
– a számviteli beszámolót,
– a költségvetési támogatás felhasználását,
– a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
– a cél szerinti juttatások kimutatását,
– a központi költségvetési szervtõl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól és mindezek szerveitõl kapott támogatás mértékét,
– a közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõinek nyújtott tiszteletdíjat, illetve juttatások értékét, illetve összegét,
– a közhasznú tevékenységrõl szóló rövid tartalmi beszámolót.
37.3. A közhasznúsági jelentést a kuratórium a Magyar
Közlöny Hivatalos Értesítõjében való megjelentetéssel, és
székhelyén történõ betekinthetõséggel hozza nyilvánosságra.
37.4. Az éves beszámoló készítésének kötelezettségére,
letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó számviteli
szabályok alkalmazását a fenti rendelkezések nem érintik.
37.5. A kuratórium elnöke, mint az alapítvány képviselõje köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelybõl a kuratórium döntésének tartalma, idõpontja és hatálya, a döntést
támogatók és ellenõrzõk számaránya megállapítható.
A kuratórium döntéseinek az érintettekkel való közlése
oly módon történik meg, hogy a kuratórium ülését követõ
három munkanapon belül a kuratórium elnöke a vonatkozó határozatot a határozattal érintett részére ajánlott levélben megküldi. A kuratórium döntéseinek nyilvánosságra
hozatala a székhelyen való kifüggesztést jelenti, mégpedig
a döntést követõ 3 munkanapon belül. A kifüggesztésért a
kuratórium elnöke felelõs.
37.6. Az alapítvány mûködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a kuratórium székhelyén bárki betekintést
nyerhet. Ugyanezen szabály vonatkozik a szolgáltatás
igénybevétele módjáról szóló kuratóriumi döntésekre, valamint a beszámolói közlések nyilvánosságra hozatalára
is. Ezen iratok kifüggesztéssel kerülnek nyilvánosságra. A
kifüggesztés a kuratórium elnökének kötelezettsége.
37.7. Amennyiben bárki az e fejezetben meghatározott
alapítványi iratokba betekinteni kíván, az alapítvány székhelyén megteheti munkaidõben és hétköznapokon, de. 8 és
du. 16 óra között, és az ott mûködõ fénymásoló gépen saját
költségére fénymásolat készítését kérheti az alapítvány jelenlévõ képviselõjétõl.

VI. Fejezet
V. Fejezet
37. Közhasznúsági jelentés
37.1. Az alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejûleg közhasznúsági jelentést készíteni,
amelynek elfogadási rendje a fent megjelölt bekezdéssel
azonos.

38. Az alapítvány felügyelõ szerve:
38.1. Az alapítvány háromtagú felügyelõszervet mûködtet, amelynek tagjai:
Név: Tolnai Erika (a. n.: Misnyák Irén) elnök
Lakcím: 2400 Dunaújváros, Hodfény u. 4. I. 1.
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Név: Klein Alexander (a. n.: Molnár Mária)
Lakcím: 7400 Kaposvár, Istvánhegyalja út 3/B
Név: Dr. Bozsits Attila (a. n.: Szollár Mária)
Lakcím: 2400 Dunaújváros, Csillagdomb u. 4.
38.2. Nem lehet a felügyelõszerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
– a kuratórium elnöke vagy tagja,
– az alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másként nem rendelkezik.
– Az alapítvány cél szerinti juttatásából részesül, kivéve
a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem pénzbeli
juttatásokat, illetve
– A fent meghatározott személyek hozzátartozója.
38.3. A felügyelõszerv a szervezet teljes mûködését és
gazdálkodását, a nyilvántartás helyességét ellenõrzi, a kuratórium mûködésétõl elkülönülten dolgozik. Ügyrendjét
maga állapítja meg. Az üléseket évente 2 alkalommal (I. és
II. félévben) tartja. Üléseire a meghívót legalább 5 nappal
korábban faxon vagy ajánlott levélben, napirendi pontok
feltüntetésével a felügyelõszerv elnöke küldi meg. Az ülés
határozatképességéhez 3 tag jelenléte szükséges. A határozatok nyílt szavazattal jönnek létre. Határozatképtelenség esetén a szerv 5 munkanapon belül ülését, az eredeti
meghívóban szereplõ napirendnek megfelelõen tartja meg.
38.4. A felügyelõszerv munkája során a kuratórium tagjaitól jelentést, a szervezet munkavállalóitól tájékoztatást,
vagy felvilágosítást kérhet, a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
38.5. Ha az arra jogosult szerv a törvényes mûködés
helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket a felügyelõszerv kezdeményezése alapján nem teszi meg, a felügyelõszerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
38.6. A felügyelõszerv köteles az intézkedésre jogosult
vezetõ szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
– a szervezet mûködése során olyan jogszabálysértés,
vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértõ esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetõ szerv döntését teszi szükségessé,
– a vezetõ tisztségviselõk felelõsségét megalapozó tény
merül fel.
38.7. Az éves beszámolójelentés elfogadását megelõzõen a felügyelõszerv véleményezése kötelezõ.
38.8. A felügyelõszerv a kuratóriumi üléseken képviselteti magát. E célból a felügyelõszerv tagjai részére a kuratórium elnöke a meghívót megküldi. A felügyelõszerv tagja a kuratórium ülésein tanácskozási joggal vesz részt.
A közhasznú szervezet megszûntét követõ két évig nem
lehet más közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõje az a
személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – an-
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nak megszûntét megelõzõ két évben legalább egy évig –
vezetõ tisztséget, amely az adózás rendjérõl szóló törvény
szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
38.9. A vezetõ tisztségviselõ, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet
elõzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejûleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
38.10. A felügyelõszerv tagjai félévenként tiszteletdíjra
jogosultak. A tiszteletdíj nettó összege félévenként
250 000 Ft, azaz kettõszázötvenezer forint a felügyelõszerv elnöke és 100 000 Ft, azaz egyszázezer forint a felügyelõszerv többi tagja esetében. Az alapítvány a tiszteletdíjat – amelynek összege évenként a KSH által közzétett
éves infláció mértékével növekszik – minden év július 31.
és december 31. napjáig fizeti ki a pénzügyi lehetõségek
függvényében.
39. Az alapítvány nyilvántartásból való törlése:
39.1. Az alapítvány a Ptk. 74/E. § alapján kerül törlésre.
39.2. A bíróság az ügyész keresete alapján az alapítványt megszünteti, ha céljának megvalósítása lehetetlenné
vált, illetõleg ha jogszabály-változás folytán a bejegyzést
meg kellene tagadnia.
39.3. A bíróság az alapítványt megszüntetheti, ha a kuratórium tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti és az alapítók a bíróság felhívása ellenére a kijelölést
nem vonják vissza és kezelõként más szervet nem jelölnek ki.
39.4. A megszûnt alapítvány vagyonát a bíróság hasonló célú alapítvány támogatására köteles fordítani.
39.5. A bíróság az érdekelt alapítók közös kérelmére, új
alapítvány létrehozása vagy más alapítványhoz való csatlakozás céljából elrendelheti az alapítványok egyesítését,
ha ez az érintett alapítványok céljainak megvalósításával
összhangban áll.

VII. Fejezet
40. A közhasznú jogállással kapcsolatos kötelezettség:
40.1. A közhasznú szervezet 60 napon belül köteles kérni a közhasznú jogállás törlését, illetõleg alacsonyabb közhasznúsági fokozatba történõ átsorolását, ha mûködése az
1997. évi CLVI. tv. 4–5. §-ában foglalt feltételeknek nem
felel meg.
40.2. Az ügyész a közhasznúsági nyilvántartásba vételre illetékes bíróságnál indítványozhatja a közhasznú jogállás törlését, illetõleg az alacsonyabb közhasznúsági fokozatba történõ átsorolást, ha a közhasznú szervezet mûködése és vagyonfelhasználása az e törvényben, a létesítõ okiratban vagy az ennek alapján készített belsõ szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek nem felel meg és ezen a
szervezet az ügyész felhívása után sem változtat.
40.3. A jelen alapítvány a közhasznú jogállásának megszûnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetõleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerzõdésébõl

3698

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

eredõ kötelezettségeit idõarányosan teljesíteni. A megszûnt alapítvány vagyonát hasonló célú alapítvány
támogatására kell fordítani.
40.4. Az alapítvány feletti törvényességi felügyelet gyakorlása:
40.5. Az alapítvány mûködése felett az Ügyészség a rá
irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol. Ha az alapítvány mûködésének törvényessége másképp nem biztosítható, az ügyész a bírósághoz fordulhat.
A bíróság határidõ kitûzésével kötelezi az alapítvány kezelõjét, a kuratóriumot, hogy az alapítvány jogszabálynak
megfelelõ mûködését állítsa helyre. A határidõ
eredménytelen eltelte után a bíróság az alapítványt
megszünteti.
40.6. A közhasznú szervezetek feletti adóellenõrzést a
közhasznú szervezet székhelye szerinti illetékes adóhatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenõrzését az Állami Számvevõszék látja el.
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Jelen alapító okiratot, mint akartunkkal mindenben
egyezõt, helybenhagyólag aláírjuk.
Dunaújváros, 2007. augusztus 15. (egységes szerkezetbe foglalás idõpontja)
Cser Béla s. k.,

Kovács Lukács s. k.,

Királyszállás Wellnes
Turisztikai Központ Kft.
alapító képviseletében

KORREKT DUÓ Kft.
alapító képviseletében

Ráczné Joó Márta s. k.,
alapító

Ellenjegyzem Dunaújvárosban, 2007. augusztus 15.
Dr. Bozsitsné dr. Petõ Erzsébet s. k.,
ügyvéd
2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. u. 9. fszt. 1.
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II. FÕRÉSZ: Hivatali igazgatás
MÉRLEGBESZÁMOLÓ
A Jövõ Oktatásáért Alapítvány 2007. évi éves beszámolója
EREDMÉNYKIMUTATÁS
Adatok E Ft-ban
264 238
250 930
13 308

Összes közhasznú tevékenység bevétele
– közhasznú tevékenységre kapott támogatás
– egyéb bevétel
Közhasznú tevékenység ráfordításai
– anyag jellegû ráfordítások
– személyi jellegû ráfordítások
– értékcsökkenési leírás
– pénzügyi mûveletek ráfordításai
– egyéb ráfordítás

274 074
1 073
0
0
0
273 001

Tárgyévi közhasznú eredmény
Vállalkozási tevékenységbõl bevétel és ráfordítás nem merült fel.

–9 836

Tájékoztató adatok
Személyi jellegû ráfordítások
– személyi jellegû egyéb kifizetések
– bérjárulékok
– tiszteletdíj
A szervezet által nyújtott támogatások

0
0
0
0
265 556
MÉRLEG ADATAI

Befektetett eszközök
– immateriális javak
– tárgyi eszközök
Forgóeszközök
– pénzeszközök
– követelések
– értékpapírok
Eszközök összesen

Adatok E Ft-ban
14 788
0
13 228
35 556
3 275
22 281
10 000
50 344

Saját tõke
– induló tõke
– tõkeváltozás
– tárgyévi közhasznú eredmény

46 739
300
56 275
–9 836

Kötelezettségek
– rövid lejáratú kötelezettségek
Források összesen

3 604
3 604
50 344

Dunaújváros, 2008. május 27.
Dér Zsuzsanna s. k.,
a kuratórium elnöke
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AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI
Összefoglaló
az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezetnél a közoktatási feladatok finanszírozására fordított
pénzeszközök hasznosulásának ellenõrzésérõl (0807)
Az ellenõrzés a 2004/2005. és 2006/2007. tanévek által átfogott idõszak fejezeti közoktatási pénzeszközei felhasználásának ellenõrzésére irányult. A vizsgálat – országos közoktatási kitekintéssel – alapvetõen az ágazati felügyeletet ellátó OKM-re és az ellenõrzésbe vont költségvetési jogcímek elõirányzatait hasznosító egyházi és állami közoktatási intézményekre s fenntartó szervezeteikre terjedt ki. Az ellenõrzés célja annak értékelése volt, hogy a fejezetnél az elõirányzott
és felhasznált költségvetési támogatások eredményesen járultak-e hozzá a közoktatási célok megvalósításához.
Az OKM által kialakított közép- és hosszú távú oktatáspolitikai célok megvalósítását támogatta a közoktatás szabályozási környezetének változása. A költségvetési törvényekben meghatározott közoktatási normatívák összege, azok
adott költségvetési évenkénti változása és a közoktatási kiadások alakulása között ugyanakkor nem volt közvetlen kapcsolat. A költségvetési törvények a Helyi önkormányzatok támogatásai és az OKM fejezetekben együttesen, a közoktatás finanszírozására évente csökkenõ összegû állami támogatást – 2005.: 603,5 Mrd Ft, 2007.: 575,1 Mrd Ft – irányoztak
elõ (a helyi önkormányzatok közoktatási célú támogatásával együtt) a gyermeklétszám csökkenése és a finanszírozási
változások alapján.
Hazánk gazdasági teljesítõképességének megfelelõen költött közoktatásra, amely megfelel a hasonló fejlettségû országok átlagának. A nemzetközi tanulói teljesítményméréseken a magyar diákok a problémamegoldást értékelõ felmérésekben (PISA) az átlagnál gyengébb eredményt értek el. Az országos kompetenciamérések során a gyenge teljesítmények stagnálása, és az érettségi vizsgadolgozatok átlageredményeinek romlása is eredményességi problémát jelez. Országos szinten a diák-tanár arány csökkenését, a fajlagos közoktatási kiadások növekedését nem kísérte a tanulói teljesítmények javulása, a közoktatás hatékonyságának erõsödése – az ellenõrzött egyházi közoktatási intézmények és állami
gyakorló iskolák kivételével. Az információs rendszer hiányosságai miatt a közoktatási pénzeszközök teljes körû átláthatósága, nyomon követése nem biztosított. A közoktatási pénzek felhasználása és eredményessége között nincsen egyértelmû, szoros kapcsolat.
Az OKM fejezet a magyar közoktatás állami támogatásából évi 15–17%-ot biztosít a nem önkormányzati fenntartású
közoktatási intézményeknek – egyházi, nonprofit és forprofit szervezeti iskolafenntartóknak, valamint állami gyakorlóiskoláknak – és az országos közoktatás-szakmai feladatok ellátására. A fejezet közoktatási feladattámogatási céljai alapvetõen összhangban voltak a kitûzött szakmai célokkal. Azok végrehajtása – a támogatások elosztási módja és a felhasználási követelmények hiánya miatt – csak részlegesen segítette a közoktatás eredményességét és hatékonyságát.
A közoktatási célú humánszolgáltatás állami támogatása során 2005–2006. években az egyházak részére megállapított közoktatási kiegészítõ támogatás összege nem felelt meg az egyház-finanszírozási törvény elõírásainak, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló kormányrendeletben elõírtaknak, valamint az éves költségvetési törvények végrehajtásáról szóló törvények indoklásában foglaltaknak. Az ÁSZ álláspontja szerint ez közel 2,7 Mrd Ft-os elmaradt állami támogatást jelent. E kérdésben véleménykülönbség maradt fenn az ÁSZ hatályos jogszabályokon alapuló álláspontja és a
jogszabályoktól eltérõ értelmezést alkalmazó kormányzati álláspont között.
Az egyházi közoktatási intézményekben a vizsgált tanévekben erkölcsi alapú, értékközpontú eredményes nevelési-oktatási munka folyt. Az iskolai oktatás és a pedagógusok eredményességét a kiemelkedõen jó tanulmányi átlag, az
országos versenyeken elért helyezések, a sikeres érettségi és nyelvvizsgát tevõk, valamint a felsõoktatásban továbbtanulók száma mutatja. Az egyházi közoktatási intézmények tanulói az országos kompetenciaméréseken az átlag felett teljesítettek.
Az állami gyakorló iskolák támogatása elõirányzatainál nem érvényesült az átláthatóság elve, mivel a felsõoktatási intézmények közoktatási intézményeinek normatív támogatását az „Egyetemek, fõiskolák” cím tartalmazza a felsõoktatási
normatív támogatással együtt. A gyakorlóintézmények részére a költségvetési törvények 1998 óta a közoktatási alapnormatíva kétszeresét biztosítják – a közoktatásra fordított idõkeret 70%-át kitevõ felsõoktatási hallgatói gyakorlati felkészítés ellentételezéseként. A normatíva kétszeres összegének megalapozottságát 2000. évben mérték utoljára, az ellenõrzött idõszakban nem készült ez irányú számítás. A gyakorló-közoktatási intézményekben az iskolai munka eredményességének mutatói szintén magasan az országos átlag felettiek.
Az OKM fejezet által finanszírozott, nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények eredményesen látták el
közoktatási feladataikat. A közoktatási támogatások felhasználása az ellenõrzött egyházi szervezeteknél és állami gyakorlóiskoláknál az elõirányzott céloknak megfelelõen történt.
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A helyszíni ellenõrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoltuk a Kormánynak, hogy intézkedjen az egyházi
kiegészítõ támogatás jogszabályoknak megfelelõ megállapításáról. Az oktatási és kulturális miniszter részére a közoktatási feladattámogatási jogcímeknél és a felsõoktatási intézmények közoktatási támogatási elõirányzatainál az egyértelmû és átlátható szabályozás kialakítására tettünk javaslatokat. A jogszabályi elõírásoktól eltérõ módon számított egyházi
kiegészítõ támogatás miatt, miniszteri hatáskörbe utalt személyi felelõsségrevonást javasoltunk.
Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.

Összefoglaló
a központi költségvetés intézményrendszerének ellenõrzésérõl (0808)

Az Állami Számvevõszék a közelmúltban befejezte a központi költségvetés intézményrendszerének ellenõrzését,
amely a központi költségvetési szervek 2004–2007. évekre elrendelt átalakítására, illetve a 2007. év közepére kialakult
intézményrendszer értékelésére irányult. Az átalakítási folyamat lezáratlansága, az intézményi feltételek változása óta
eltelt idõ rövidsége miatt az átalakításnak a közigazgatás mûködésére, teljesítményére, a feladatok ellátására gyakorolt
hatását az ÁSZ a késõbbiekben értékeli.
Határozott kormányzati szándék jelent meg 2004-tõl az intézményrendszer modernizálására, ennek érdekében 2004.
és 2006. között több kormányhatározat rendelt el intézkedéseket. A kijelölt szervezeti átalakításokat, intézmények megszüntetését a tárcák végrehajtották, a strukturális átalakítást megalapozó feladatok azonban nem valósultak meg.
A pénzügyminiszternek 2004. április végére kellett kidolgoznia az intézményrendszer átalakításának elveit, szempontjait, a minisztereknek ugyanerre az idõpontra már – a még el nem készült szempontokat figyelembe vevõ – intézkedési terveket kellett elkészíteniük. Az intézkedési terveket megalapozó felülvizsgálatok szempontjait, rendezõ elveit a
PM 2004 nyarán határozta meg. A szervezeti javaslatok kidolgozásához és megítéléséhez azonban nem álltak rendelkezésre intézményi modellek, kritériumok, amelyek kialakítását már 2004 nyarán elrendelték. A tárcák intézkedései elmaradtak, ezért 2005 márciusában újabb kormányhatározat írta elõ az intézkedési tervek megújítását, majd 2006. május végén a legnagyobb kiadási elõirányzattal rendelkezõ szervek átalakítására javaslatok kidolgozását.
A költségvetési intézmények körén belül a központi államigazgatási szervek típusait 2006. júniusban határozta meg
az Országgyûlés. A közfeladatok jellegéhez illeszkedõ szervezeti típusokra a PM által kidolgozott törvényjavaslat
egyeztetése 2008 elején is folyamatban volt.
Az államháztartás finanszírozhatósága, a konvergencia program teljesíthetõsége miatti cselekvéskényszerben a Kormány 2006 júniusában a központi költségvetés intézményi rendszerének radikális átalakításáról határozott (2118/2006.
(VI. 30.) Korm. határozat, a továbbiakban: Kormányhatározat). A korábbi kedvezõtlen tapasztalatok alapján a Kormányhatározat konkrét, határidõzött szervezeti intézkedéseket, a további mûködésre vonatkozó, még 2006-ban elvégzendõ vizsgálatokat és javaslatok kidolgozását, a változások feltételeit megteremtõ törvényjavaslatok elkészítését, valamint a végrehajtás figyelemmel kísérését írta elõ. A Kormányhatározat közvetlen hatásaként optimális intézmény- és
szervezeti méretek kialakulását, a tevékenységben és kapacitásokban meglévõ párhuzamosságok megszûnését, a forrás
és a gazdálkodási forma összhangját (költségvetési forrást felhasználó, államháztartáson kívüli szervezetek vagy tevékenységük költségvetési körbe vonását) várták.
A valamennyi tárcát és intézményeit érintõ intézkedések következtében az intézmények száma mintegy negyedével
csökkent. A nagyságrendjében példa nélküli változások a 2007. évi költségvetési kiadások meghatározásánál 50 Mrd
Ft-os – létszámcsökkentésbõl adódó, a központi költségvetési szervek 2006. évi kiadási elõirányzatának 2,7%-át jelentõ – megtakarítást alapoztak meg. Az intézkedéscsomag 264 – szervezeti változással összefüggõ – feladatot fogalmazott
meg, amelyek megvalósítása 2007 novemberéig 415 költségvetési intézményt és 96 államháztartáson kívüli szervezetet
érintett.
Az elõírt 264 feladat 51%-át a fejezetek intézményei 2007. novemberig végrehajtották, további 40% (106) feladat
végrehajtása folyamatban volt. Feladatok átcsoportosítása, szervezetek megszüntetése, az országos hálózatok összevonása, intézmények regionális átszervezése, költségvetésen kívüli szervezetek feladatainak költségvetési intézményi körbe vonásának eredményeként a fejezetek intézményrendszere kisebb, a mûködés, a létszám koncentráltabb lett. A fejezeti feladatokat – a minisztériumok tanúsítványai szerint – 2006 és 2007 nyarán 677, illetve 463 intézmény végezte. A foglalkoztatottak összlétszáma 2006-ban 240 580 fõ, 2007-ben 227 766 fõ volt.
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A Kormányhatározat elõkészítéseként azonban nem vizsgálták felül az állami feladatok körét, terjedelmét, finanszírozásuk forrásait, nem épültek egymásra a jelentõs strukturális átalakítást megalapozó lépések. Mindez nem zárja ki a
visszarendezõdés lehetõségét, ami kockázatot jelenthet a hosszú távú megtakarítások elérése, az intézményi struktúra és
a költségvetés hosszabb távú stabilitása szempontjából.
A Kormányhatározatot 2007 végéig 19 alkalommal módosították – a változások mind a feladatokat, mind pedig a határidõket érintették –, a dokumentált államigazgatási egyeztetés azonban elmaradt. Az egyeztetés megelõzhette volna az
elrendelt intézkedések módosításait, kiszûrhette volna a szakmai vagy jogi szempontból végre nem hajtható intézkedéseket (pl. a katasztrófavédelem 2/3-os többséget igénylõ átalakítása), az irreális határidõket (pl. kulturális intézmények beszerzéseinek, adminisztratív feladatainak központosítása). A helyszíni ellenõrzés során láttunk példát végrehajtott szervezeti változás visszarendezésére (az OKM Alapkezelõ SZMM- hez, majd újra az OKM-hez kerülése), illetve az érintett
tárca javaslata szerinti módosításra, majd annak visszavonására is (az Õrségi Nemzeti Park Igazgatóság összevonása a
Fertõ-Hansági Nemzeti Park Igazgatósággal, majd önálló költségvetési szervként ismételt létrehozása).

Az elõírt feladatátcsoportosítások a Kormány közvetlen irányítása alatti szervezeteknél nem valósultak meg határidõre (2007. január 1.). A humánerõforrás-menedzsment feladatok központi ellátásának szabályozási, szervezeti feltételeinek kialakítása 2007 év végén is folyamatban volt. A minisztériumok könyvelésének Kincstárhoz telepítésérõl rendelkezõ pontot 2006 végén hatályon kívül helyezték. Az irodaellátási, ingatlanüzemeltetési, alapvetõ informatikai és kommunikációs, gépjármûvekkel kapcsolatos szolgáltatásokat 2007. év tavaszán vette át a KSZF. A feladatok központosított
végzésének költségvetési hatásaira számítások nem készültek, a szolgáltatások nyújtásának normarendszerét nem dolgozták ki. A normatívákon alapuló, integrált ellátási rendszer bevezetését szabályozó miniszteri rendelet egyeztetése
2008. április hó végén folyamatban volt.
A MeH a beszámolás és értékelés egységes rendszerét kialakította, a minisztériumok havi beszámolói alapján a feladatok teljesítését nyomon követte. A beszámoltatás rendszere az intézkedésekkel elérhetõ egyszeri és tartós megtakarításokról nem eredményezett megbízható adatokat, a minisztériumok 2007. év novemberéig sem munkálták ki valamennyi szervezeti intézkedés pénzügyi hatását, a hiányosan közölt adatok torzító hatását a MeH nem szûrte ki. Az intézkedések alapján elvárt megtakarításokat csupán a létszám csökkentésére határozták meg, ezért a várt hatások bekövetkezése is csak ezen a területen állapítható meg. A Kormányhatározat költségvetési hatásait összegzõ jelentést a PM a 2007.
évi zárszámadás keretében nyújtja be.
A törzskönyvbõl és a KSH adataiból az intézményrendszer változásai részlegesen mutathatók ki, a nyilvánosságot tájékoztató információk elõállításának ráfordításai korlátozottan hasznosultak. A törzskönyvi nyilvántartás a változások
határidõn túli bejelentése miatt nem volt naprakész, a pénzügyminiszter az adatszolgáltatás részletes szabályait nem határozta meg. Az államháztartási és statisztikai információk rendszerezettsége különbözik, az eltérõ forrásokból származó
adatok nem kapcsolhatók össze, nem összevethetõk (a költségvetési szerveken belül a központi költségvetésre külön
nem állnak rendelkezésre – az intézmények számára, létszámra – statisztikai adatok).
A helyszíni ellenõrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoltuk a Kormánynak, hogy kezdeményezze az állam által hosszabb távon ellátandó, finanszírozandó feladatok körének és terjedelmének meghatározását. Dolgoztassa ki
az állami feladatok célszerû ellátásának szervezeti modelljeit, teljesítménykritériumait. Intézkedjen a költségvetési szerveket és tevékenységüket jellemzõ államigazgatási és statisztikai információk összehasonlítható adattartalmának kialakításáról. A pénzügyminiszternek javasoltuk, hogy gondoskodjon a törzskönyvi nyilvántartás naprakészségérõl, a nyilvántartásba vétel és az adatszolgáltatás részletes szabályainak meghatározásáról.
Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.
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2008. június 16.

A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium közleménye
A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
8001/2008. (V. 30.) KHEM
tájékoztatója
a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt
költségek meghatározásáról
A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 5. számú melléklet 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotott, a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásáról szóló 1/2008. (V. 30.) KHEM–ÖM együttes rendelet (a továbbiakban: együttes rendelet) 3. § (2) bekezdése szerinti, a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásának 2008. évi igénylésével összefüggõ, a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásával kapcsolatos eljárásról a következõ tájékoztatót adom ki:
1. A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásának általános elvei
1.1. A vasúti, közúti és belvízi közlekedési közszolgáltatás fogalmában benne rejlõ kötelezettségek terén a tagállamok tevékenységérõl szóló, 1969. június 26-i 1191/69/EGK tanácsi rendeletben (a továbbiakban: EGK rendelet), valamint a 2009. december 3-án hatályba lépõ, a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az
1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: EK rendelet) meghatározott elvekkel összhangban a helyi
közlekedési közszolgáltatást megrendelõ önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) által biztosított mûködési
(a helyi közlekedés folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz nyújtott) támogatások, valamint a
központi költségvetés terhére biztosított normatív támogatás együttes összege – figyelemmel az Európai Közösségek Bíróságának C–280/00 sz., az Altmark Trans GmbH ügyben 2003. július 24-én hozott ítéletében (a továbbiakban: ítélet)
foglalt feltételekre is – nem haladhatja meg az érintett önkormányzat területén végzett helyi közlekedési közszolgáltatással a tárgyévet megelõzõ évben felmerült, a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és az ágazatban szokásos
ésszerû nyereség együttes összegét, a költségtérítés nem vezethet a közszolgáltatást végzõ társaság túlkompenzációjához.
1.2. A túlkompenzáció kizárásának biztosításához, így a költségek és bevételek tekintetében szükséges figyelembe
venni valamennyi, a közszolgáltatással kapcsolatban a tárgyévet megelõzõ évben felmerült szükséges és indokolt költséget, az ágazatban szokásos ésszerû nyereség összegét, valamint a közszolgáltatással kapcsolatban a tárgyévet megelõzõ
évben realizált – a tárgyévet megelõzõ évre a helyi közlekedés normatív támogatása keretében állami forrásból juttatott
támogatás kivételével – valamennyi menetdíjbevételt, állami vagy önkormányzati forrásból mûködési célra (a helyi közlekedés folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz) juttatott támogatást, kompenzációt.
1.3. A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározása során alkalmazott kalkulációs módszertannak
ösztönöznie kell
– a hatékony gazdálkodás elveinek érvényesülését,
– a közszolgáltatások fejlesztését, valamint
– a közszolgáltatások fenntarthatóságának biztosítását.
2. A tisztességes és egyenlõ versenyeztetési eljárásban odaítélt pályázatokra vonatkozó különös szabályok
Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 6. §-a alapján lefolytatott eljárásban odaítélt pályázatok esetében az önkormányzat által igényelhetõ normatív támogatás legfelsõ összege az
ilyen eljárásban odaítélt szolgáltatás tárgyévet megelõzõ évi ellenértéke, amely esetben a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek vizsgálata nem szükséges.
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3. A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek számítása során figyelembe veendõ bevételi és költségtételek, valamint a nyereség meghatározása
Bevételek:
– a közszolgáltatás teljesítésével összefüggésben a tárgyévet megelõzõ évben realizált menetdíjbevételek (jegy, bérlet, pótdíj), valamint a kedvezményes bérletek és az ingyenes utazások után igénybe vett fogyasztói árkiegészítés,
– a közlekedési közszolgáltatás teljesítésével összefüggésben a tárgyévet megelõzõ évben realizált egyéb bevételek
(az állami és az önkormányzati forrásból származó mûködési célú támogatás vagy kompenzáció kivételével), valamint
– a tárgyévet megelõzõ évben biztosított állami, önkormányzati és egyéb mûködési célú (a helyi közlekedés folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz nyújtott) támogatás, kompenzáció (a helyi közlekedés normatív
támogatása keretében állami forrásból juttatott támogatás kivételével).
Költségek:
– valamennyi, a helyi közlekedési közszolgáltatás teljesítésével összefüggésben a tárgyévet megelõzõ évben felmerült, a hatályos számviteli jogszabályoknak megfelelõen elkülönítve nyilvántartott szükséges és indokolt költség.
Nyereség:
– az ágazatban szokásos ésszerû nyereség fogalma alatt az indokolt költség 1–5%-a értendõ.
A bevételek, a költségek, valamint a nyereség pontos meghatározását a tájékoztató melléklete tartalmazza.
Bevételek

Menetdíjbevételek
Fogyasztói árkiegészítés
Pótdíjbevétel
Egyéb hozzájárulások, mûködés célú támogatások

Bevételek öszesen

Költségek és nyereség

Üzemeltetés közvetlen személyi jellegû költsége
Üzemeltetés közvetlen üzemanyagköltsége
Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége
Karbantartás közvetlen költsége
Infrastruktúra költsége
Eszközpótlás/finanszírozás költsége
Alvállalkozásba kiadott tevékenység költsége
Értékesítéshez kapcsolódó költségek
Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek
Társasági általános költségek
Nyereség
Költségek és nyereség összesen

4. A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és a nyereség kalkulációja
A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek alatt a tájékoztató mellékletében meghatározottak szerint számított
bevételi, költség és az ágazatban szokásos ésszerû nyereség tételek összesítését követõen az összes bevétel, az összes indokolt költség és nyereség negatív egyenlegét kell érteni.
4.1. Az autóbuszok üzemanyagköltségének számításával kapcsolatos szabályok
A helyi közforgalmú közlekedés bevétellel nem fedezett indokolt költségeinek számítása során az autóbuszok üzemanyag-fogyasztása a közúti gépjármûvek, az egyes mezõgazdasági, erdészeti és halászati erõgépek üzemanyag- és kenõanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékérõl szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet alapján kerül
meghatározásra.
4.2. Az eszközpótlás/finanszírozás költségének számításával kapcsolatos szabályok
Az önkormányzat által a szolgáltató eszközpótlási költségei közül az a költség fogadható el indokoltnak, amely összhangban áll a megrendelt közszolgáltatás minõségi mutatóival, valamint biztosítja a fenntartható közszolgáltatást.
Az önkormányzatok a közszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos kompenzáció során a bevételekkel nem fedezett
indokolt költségek tekintetében figyelembe vehetik azokat a fejlesztésekkel felmerülõ eszközpótlási költségnövekedéseket, amelyek a jármûállomány minõségi feltételeivel összefüggõ, az önkormányzat által meghatározott követelményekbõl adódnak. Az önkormányzat által meghatározott jövõbeli többletkövetelményekkel összefüggésben az indokolt
költségek megállapítása során biztosított az eltérés lehetõsége az eszközpótlással felmerülõ tényköltségektõl.
A közszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos jövõbeli többletkövetelményekre tekintettel az eszközpótlási költség sem
haladhatja meg:
a) busszal végzett személyszállítás esetén 50 Ft/hasznoskilométert vagy 0,7 Ft/férõhely-kilométert,
b) kötött pályás jármûvekkel végzett személyszállítás esetén 80 Ft/hasznoskilométert vagy 0,9 Ft/férõhely-kilométert.
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4.3. A tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek, valamint a társasági általános költségek számításával
kapcsolatos szabályok
Az EGK rendeletben, az EK rendeletben és az ítéletben foglaltaknak megfelelõen a helyi közösségi közlekedés teljesítésére vonatkozó közszolgáltatási szerzõdés, illetve e tevékenység finanszírozása a közlekedési szolgáltatók hatékony
mûködésének, valamint a közszolgáltatások fejlesztésének ösztönzését is biztosítja.
A fenti követelménnyel összhangban a helyi normatív támogatással kapcsolatos igények összeállításakor a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek kalkulációja során 2008. évben az alábbi hatékonysági kritériumokat kell figyelembe venni:
A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek kalkulációja során a 2007. évben a helyi közszolgáltatással felmerült,
a tevékenységhez kapcsolódó közvetett költségek, illetve a társasági általános költségek együttes összege a társaság helyi közlekedési közszolgáltatással összefüggésben felmerülõ összes közvetlen költségének 60%-áig vehetõ figyelembe.
A támogatási igények összeállításakor a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek kalkulációjánál ennél magasabb
közvetett és társasági általános költség nem jeleníthetõ meg. Ha ennél alacsonyabb az érték, akkor a tényadatokat szükséges figyelembe venni.
5. A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásával kapcsolatos egyéb szabályok
Ha az önkormányzat a bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározását a szolgáltató adatszolgáltatására
alapozza, a szolgáltató adatszolgáltatásaként a társaság könyvvizsgálója által ellenjegyzett olyan adatok fogadhatóak
el, amelyeket a könyvvizsgáló igazolása alapján a számviteli politika szerint vette számításba a társaság.
Dr. Szabó Pál s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter

Melléklet a 8001/2008. (V. 30.) KHEM tájékoztatóhoz
Közlekedési bevételek

Magyarázat

Figyelembe vehetõ tétel

Menetdíjbevétel

Utasok által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele

Tényadat

Fogyasztói árkiegészítés

Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után Tényadat
igénybe vett fogyasztói árkiegészítésbõl származó bevétel

A helyi önkormányzat által nyújtott A normatív támogatáshoz a helyi önkormányzatok által ön- Tényadat
kormányzati önrészként vagy egyéb jogcímen nyújtott mûkömûködési támogatás
dési célú (a helyi közlekedés folyamatos üzemeltetéséhez és
eszközfenntartási ráfordításaihoz biztosított) támogatás
Egyéb mûködési célú támogatás

Egyéb, a helyi önkormányzat vagy más szervezet által a helyi Tényadat
közforgalmú közlekedés fenntartása érdekében nyújtott mûködési célú támogatás (átcsoportosított bevételek, Budapesti
Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzációs bevétel stb.)

Pótdíjbevétel

Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele

Tényadat

Egyéb hozzájárulások, mûködési Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, amelyek a sze- Tényadat
mélyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentcélú támogatások
keznek (például az útfelújítások miatti terelõútvonal többletköltségének kompenzációja)
Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (például
ingatlanhasznosítás,
reklámtevékenység, egyéb hasonló gazdasági
tevékenység)

Akkor szükséges kitölteni, ha a tevékenységbõl származó bevétel
az összes, közszolgáltatással kapcsolatban felmerülõ bevétel 1%-át
meghaladja. Ehhez kapcsolódóan
a bevételhez rendelhetõ költséget
is fel kell tüntetni a megfelelõ sorban
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Üzemeltetés közvetlen személyi
jellegû költsége
– Bérköltség
– Bérjárulékok
– Béren kívüli juttatások költsége

Magyarázat

2008/26. szám
Figyelembe vehetõ tétel

– Jármûvezetõi állomány bérköltsége
Tényadat
– Jármûvezetõi állomány bérét, illetve egyéb személyi jellegû juttatásait terhelõ járulékok
– Jármûvezetõi állomány béren kívüli juttatásainak költsége

Üzemeltetés közvetlen üzemanyag- A helyi közforgalmú közlekedés teljesítése során felhasznált Az üzemanyag és a vontatási áram
költsége
üzemanyag, valamint vontatási áram költsége
költsége a szolgáltató által beje– Üzemanyag
lentett tényadat. Az autóbuszok
– Vontatási áram
üzemanyagfogyasztását a szolgáltató a közúti
gépjármûvek, az egyes mezõgazdasági, erdészeti és halászati erõgépek üzemanyag- és kenõanyag-fogyasztásának igazolás
nélkül elszámolható mértékérõl
szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet alapján határozza meg.
Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége
– Kenõanyag
– Motorolaj
– Gumiköltség
– Egyéb anyagköltség

– Felhasznált kenõanyag költsége
– Felhasznált motorolaj költsége
– Felhasznált gumiabroncsok saját költsége, külsõ szolgáltatónak fizetett díj
– Fentieken kívül felhasznált közvetlen anyagköltség

Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége
– KGFB
– Utasbiztosítás
– Gépjármû vizsgáztatása
– Vagyonvédelmi szolgáltatás
– Innovációs járulék
– Formaruha, munkaruha, védõruha
– Egyéb

– Kötelezõ gépjármûfelelõsség biztosítás költsége
Tényadat
– Utasbiztosítás költsége
– Gépjármûvek vizsgáztatásának költsége
– Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás
költsége
– Innovációs járulék költsége
– Formaruha, munkaruha, védõruha függetlenül annak számviteli elszámolásától
– Fentieken kívül felmerülõ egyéb közvetlen költség

Karbantartás közvetlen költsége
– Karbantartás közvetlen anyag-,
anyagjellegû és egyéb költsége
– Karbantartás közvetlen személyi
jellegû költsége
– Harmadik fél által végzett karbantartás

– A jármûvek karbantartása során felmerülõ anyag- és mû- Tényadat
helyköltségek
– A jármûvek karbantartását végzõ dolgozók személyi jellegû költségei (bér, annak járulékai és a béren kívüli juttatások)
Külsõ fél által végzett jármûkarbantartás számla szerinti költsége

Infrastruktúra költsége
– Tárolótelep
– Pályaudvar, megállóhely

– Tárolótelep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemel- Tényadat
tetési költségei, továbbá a tárolótelepre való be-, illetve az onnan történõ kiállás költségei

Tényadat. Az autóbuszok kenõanyag-fogyasztását a szolgáltató a
közúti gépjármûvek, az egyes mezõgazdasági, erdészeti és halászati erõgépek üzemanyag- és kenõanyag-fogyasztásának igazolás
nélkül elszámolható mértékérõl
szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet alapján határozza meg.
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Eszközpótlás/finanszírozás költsége – Gördülõ állomány tárgyidõszaki értékcsökkenése
– Gördülõ állomány értékcsökke- – Gördülõ állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei
nése
– Egyéb, a tevékenység ellátásához közvetlenül használt
– Gördülõ állomány egyéb finan- eszközök értékcsökkenése
szírozási költsége
– Egyéb eszköz értékcsökkenése

A közszolgáltatás teljesítésével
kapcsolatos jövõbeli többletkövetelményekre tekintettel pozitív
irányban eltérített eszközpótlási
költség sem haladhatja meg:
a) busszal végzett személyszállítás esetén
50 Ft/hasznoskilométert vagy
0,7 Ft/férõhelykilométert,
b) busszal és kötött pályás jármûvekkel végzett személyszállítás
esetén
80 Ft/hasznoskilométert vagy
0,9 Ft/férõhelykilométert

Alvállalkozásba kiadott tevékeny- Alvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység
ség költsége
költsége

Tényadat

Értékesítéshez kapcsolódó
költségek
– Utastájékoztatás
– Értékesítés
– Elszámoltatás
– Forgalomellenõrzés

– Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök (például Tényadat
menetrend, megállóhelyi tájékoztatás, internetes tájékoztatás,
pályaudvari kijelzõ berendezések) üzemeltetési, elõállítási
költségei, értékcsökkenése
– Jegy- és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak
üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, az értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, a jegykiadó automaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási
költsége
– Elszámoltatói, leszedõ pénztárosi és bevétel ellenõrzési tevékenység költségei
– Jegy- és bérletellenõrzés költsége

Tevékenység ellátásához
kapcsolódó közvetett költségek
– Forgalomvezetés
– Operatív forgalomirányítás
– Menetrendkészítés
– Egyéb forgalmi költség
– Üzemvezetés
– Operatív üzemirányítás
– Anyagbeszerzés, raktározás
– Egyéb mûszaki költség

– Forgalmi terület vezetésének költsége
– A forgalomirányításban közvetlenül részt vevõ munkatársak (pl. autóbuszállomás-vezetõ, vezénylés, forgalmi szolgálattevõ) személyi jellegû költsége, valamint a feladatellátásukhoz szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége
– Menetrendszerkesztés költségei (a nyomdaköltségek nem
ide, hanem az utastájékoztatásba tartoznak)
– Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetõ-rendszerek) költségek
– Mûszaki terület, üzemvezetésének költségei
– A karbantartási tevékenység operatív irányításának (mûvezetõ, részlegvezetõ, csoportvezetõ) költségei
– Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól
– Egyéb, a mûszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek

Társasági általános költségek

A tevékenységhez kapcsolódó
közvetett költségek, illetve a társasági általános költségek együttes összege a társaság helyi közlekedési közszolgáltatással összefüggésben felmerülõ összes közvetlen költségének 60%-áig vehetõ figyelembe. A támogatási igények összeállításakor a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek kalkulációja során ennél magasabb összegû, a tevékenységhez
kapcsolódó közvetett és társasági
általános költség nem jeleníthetõ
meg. Ha ennél alacsonyabb az érték, akkor a tényadatokat szükséA társaság általános irányításához kapcsolódó tevékenységek ges figyelembe venni.
költségei függetlenül a szervezeti felépítéstõl, hovatartozástól. Ezek magukban foglalják a következõket: forgalmi, kereskedelmi, személyszállítási, mûszaki szakterület irányítása;
emberierõforrás-gazdálkodás, adminisztráció, pénzügy,
számvitel, kontrollingtevékenység; vezérigazgató és törzskara, kabinet, belsõ ellenõrzési osztály, érdekképviseletek, igazgatóság, felügyelõbizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység
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Magyarázat

Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység költsége (például
ingatlanhasznosítás,
reklámtevékenység, egyéb hasonló gazdasági
tevékenység)

Nyereség
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Akkor szükséges kitölteni, ha a tevékenységbõl származó költség
az összes, közszolgáltatással kapcsolatban felmerülõ költség 1%-át
meghaladja. Ehhez kapcsolódóan
a költséghez rendelhetõ bevételt is
fel kell tüntetni a megfelelõ
sorban.
Magyarázat

Figyelembe vehetõ tétel

Az ágazatban szokásos ésszerû nye- Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó, az ágazatban szo- Az indokolt költség 1–5%-ának
reség
kásos ésszerû nyereségszint
megfelelõ összeg.
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2008. június 6.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium közleményei
Az ORTT közleménye
az 1996. évi I. törvény 51. § (4) bekezdésében elõírt kötelezettség alapján
Állampolgári bejelentésre az Országos Rádió és Televízió Testület Panaszbizottságának 2. sz. eljárótanácsa 2008. január
24-én megvizsgálta a Mohácsi Városi Televízió 2007. december 19-én és 20-án sugárzott mûsorát. Panaszos azt kifogásolta, hogy a mûsorban a mohácsi polgármesterrel készült riportban a mûsorvezetõ a panaszosra vonatkozó kérdést tett fel,
majd meg sem kísérelte a következõkben elhangzó lejárató mondatok ellensúlyozását, és a panaszosnak sem adtak lehetõséget véleménye elmondására.
A Panaszbizottság 2. sz. eljárótanácsa egyhangú állásfoglalásában megállapította a törvénysértést, és közzétételre kötelezte a mûsorszolgáltatót.
[Az állásfoglalás ellen a mûsorszolgáltató jogorvoslati kérelmét az Országos Rádió és Televízió Testület a 317/2008.
(II. 13.) sz. határozatával elutasította, a Panaszbizottság állásfoglalását helybenhagyta.]
„Az Országos Rádió és Televízió Testület Panaszbizottságának 2. sz. eljárótanácsa megállapította, hogy a
Mohácsi Városi Televízió megsértette a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 4. § (1) bekezdésében foglalt követelményt, amikor a 2007. december 19-én és 20-án sugárzott és a város polgármesterével
készített riportmûsorában a Németh Imre panaszost érintõen egyetlen és egyoldalú álláspont megjelenítésre
adott lehetõséget és ezzel kiegyensúlyozatlanul tájékoztatta a vételkörzet lakosságát.
Dr. Buczkó Péter s. k.,
az eljárótanács elnöke”

A Mohácsi Városi Televízió fenti kötelezettségének 2008. március 5-én a „Hétközben” címû mûsorában eleget tett.
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Nyilvános könyvtárak jegyzékének módosítása
Helyesbítések, változások a Kulturális Közlöny 2006. évi 18. számában megjelent állapothoz képest
(a változott adatok félkövérrel)
A könyvtár
Település

KSH- és megyekód
neve

címe

vezetõje

fenntartója

alaptevékenysége

Közösségi Ház és Könyvtár

Görgey A. u. 1. 3571

Huszár Anita

Alsózsolca Város Önkormányzata

városi könyvtári feladatok
ellátása

Baja

0303522-BÁCS

Ady Endre Városi Könyvtár és Mûvelõdési Központ

Telcs E. u. 12. 6500

Letenai Mária

Baja Város Önkormányzata

városi könyvtári feladatok
ellátása

Baktalórántháza

1502325-SZB

József Attila Mûvelõdési
Központ és Könyvtár

Köztársaság tér 16.
4561

Maklári Károly

Baktalórántháza Város Önkormányzata

városi könyvtári feladatok
ellátása

Balassagyarmat

1213657-NÓ

Madách Imre Városi
Könyvtár

Rákóczi F. útja 50. 2660

Pálinkás Katalin

Balassagyarmat Város Önkormányzata

városi könyvtári feladatok
ellátása

Balotaszállás

0325937-BÁCS

Balotaszállási Községi
Könyvtár és Közösségi
Színtér

Balassi Bálint u. 10.
6412

Jámbrik Attiláné

Balotaszállás Község Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Bõcs

0505306-BAZ

Faluház – Könyvtár

Rákóczi F. u. 25. 3574

Zselinszki Nóra

Bõcs Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Budapest

0129744-FV

Budapesti Gazdasági
Fõiskola. Kereskedelmi,
Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Fõiskolai Kar. Idegenforgalmi Szakkönyvtár

Klauzál tér 5. 1072

Bakonyi Andrea

Budapesti Gazdasági Fõiskola

fõiskolai könyvtári feladatok ellátása

Budapest

0125405-FV

Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemközi Francia Központ Francia
Pedagógiai Könyvtára

Múzeum krt. 4/F 1088

Kiss Eszter

Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemközi Francia
Központ

szakkönyvtári feladatok ellátása

Budapest

0116337-FV

Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. Kulturális Központ Könyvtára

Stefánia u. 34–36. 1143

Mezei Andrea

Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. Stefánia Kulturális
Központ

városi könyvtári feladatok
ellátása

Budapest

0105467-FV

Károli Gáspár Református
Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Könyvtára

Viola u. 2–4. 1042

Radnótyné
Nagy Gizella

Károli Gáspár Református
Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

egyetemi könyvtári feladatok ellátása

Budapest

0113392-FV

Magyar Szabadalmi Hivatal.
Iparjogvédelmi Tájékoztatási és Oktatási Központ.
Szabadalmi Tár és Iparjogvédelmi Szakkönyvtár

Akadémia u. 21. 1054

Ujvári János

Magyar Szabadalmi Hivatal

szakkönyvtári feladatok ellátása

2008/26. szám

0521032-BAZ
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Alsózsolca

KSH- és megyekód
neve

címe

vezetõje

fenntartója

alaptevékenysége

Semmelweis Egyetem
Egészségtudományi Kar
Könyvtár

Vas u. 17. 1088

Jehoda Imola

Semmelweis Egyetem
Egészségtudományi Kar

egyetemi könyvtári feladatok ellátása

Bük

1802431-VAS

Büki Mûvelõdési és Sportközpont, Könyvtár

Eötvös u. 11. 9737

Benkõné
Klára Júlia

Bük Nagyközség Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Cegléd

1311341-PE

Kossuth Mûvelõdési Központ és Könyvtár

Szabadság tér 5/A 2700

Koglerné
Hernádi Ágnes

Cegléd Város Önkormányzata

városi könyvtári feladatok
ellátása

Debrecen

0915130-HB

Tiszántúli Református
Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai
Szakkönyvtár

Kálvin tér 16. 4026

dr. Gáborjáni
Szabó Botond

Tiszántúli Református
Egyházkerület

egyházi könyvtári feladatok
nyilvános könyvtári ellátása

Debrecen

0915130-HB

Kölcsey Ferenc Református
Tanítóképzõ Fõiskola
Könyvtára

Blaháné u. 15. 4024

Szabóné
Barna Ildikó

Kölcsey Ferenc Református
Tanítóképzõ Fõiskola

fõiskolai könyvtári feladatok ellátása

Fegyvernek

1616647-JNSZ

Mûvelõdési Ház
és Könyvtár

Felszabadulás út 146.
5231

Tûhegyi Julianna

Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Fehérgyarmat

1518971-SZB

Móricz Zsigmond Városi
Mûvelõdési Ház
és Könyvtár

Kossuth tér 38. 4900

Kalydi Tamásné

Fehérgyarmat Város Önkormányzata

városi könyvtári feladatok
ellátása

Fityeház

2019187-ZA

Fityeházi Általános Mûvelõdési Központ. Községi
Könyvtár

Alkotmány tér 37. 8833

Mlinarics Tibor

Fityeház Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok ellátása

Fonyód

1414632-SO

Fonyódi Kulturális Intézmények. Könyvtár

Szent István u. 29. 8640

Varga István

Fonyód Város Önkormányzata

városi könyvtári feladatok
ellátása

Geszteréd

1528893-SZB

Közmûvelõdési és Iskolai
Könyvtár

Kossuth út 78. 4232

Hajdu Istvánné

Geszteréd Község Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Heves

1014526-HE

Heves Városi Mûvelõdési
Központ, Könyvtár és
Sakktörténeti Kiállítóhely

Erzsébet tér 8. 3360

Törökné
Kán Andrea

Heves Város Önkormányzata

városi könyvtári feladatok
ellátása

Jánosháza

1811679-VAS

Batthyány Lajos Általános
Mûvelõdési Központ.
Mûvelõdési Otthon
és Könyvtár

Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
9545

Dittman Zoltánné

Jánosháza Nagyközség Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Jászjákóhalma

1625186-JNSZ

Könyvtár és Közösségi Ház

Bajcsy-Zsilinszky u. 7.
5121

Kiss Béláné

Jászjákóhalma Község Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Kakucs

1332230-PE

Községi Könyvtár Kakucs

Fõ u. 24. 2366

Tóth Istvánné

Kakucs Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Kelebia

0327571-BÁCS

Sántha Márta Könyvtár és
Mûvelõdési Ház

József A. u. 91. 6423

Vadászné Kiss
Barbara

Kelebia Község Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári feladatok ellátása

3711

0105467-FV
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Budapest
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A könyvtár
Település

KSH- és megyekód

Dérczy Ferenc Könyvtár és
Közmûvelõdési Intézmény

neve

Széchenyi tér 2. 5553

címe

Godáné Nagy
Márta

vezetõje

Kondoros Nagyközség Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Kozármisleny

0206336-BAR

Janikovszky Éva Általános
Mûvelõdési Központ. Községi és Iskolai Könyvtár

Alkotmány tér 53. 7761

Preiszné Lakatos
Ildikó

Kozármisleny Intézményirányító Társulás

városi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Martonvásár

0704659-FE

Városi és Iskolai Könyvtár
Martonvásár

Szent László u. 2. 2462

Chila-Neutsch
Szilvia

Martonvásár Város Önkormányzata

városi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Mátészalka

1518874-SZB

Képes Géza Városi
Könyvtár

Bajcsy-Zsilinszky u. 22.
4700

Szabóné Dankó
Erzsébet

Mátészalka Város Önkormányzata

városi könyvtári feladatok
ellátása

Megyaszó

0521768-BAZ

Általános Mûvelõdési Központ. Községi Könyvtár

Alkotmány út 2. 3718

Battáné
Czékus Julianna

Megyaszó Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Mezõberény

0419628-BÉ

Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ.
Városi Könyvtár

Fõ út 4. 5650

Fábián Zsolt

Mezõberény Város Önkormányzata

városi könyvtári feladatok
ellátása

Mór

0718485-FE

Radó Antal Könyvtár és
Mûvelõdési Központ

Szent István tér 5. 8060

Fazekas Judit

Mór Város Önkormányzata

városi könyvtári feladatok
ellátása

Nyergesújfalu

1115352-KO

Ady Endre Mûvelõdési
Központ és Könyvtár

Kálmán I. tér 1. 2536

Hartmanné Rákosi
Ildikó

Nyergesújfalu Város Önkormányzata

városi könyvtári feladatok
ellátása

Pusztamonostor

1615246-JNSZ

Községi Könyvtár
és Mûvelõdési Ház

Szabadság u. 60. 5125

Bibókné Tomcsányi Rozália

Pusztamonostor Község
Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Rákóczifalva

1614207-JNSZ

Mûvelõdési, Sport, Szabadidõ Központ és Könyvtár

Rákóczi út 54. 5085

Császiné
Csáti Réka

Rákóczifalva Nagyközség
Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Sárospatak

0527474-BAZ

A Mûvelõdés Háza és
Könyvtára

Eötvös út 6. 3950

Kövér Sándorné

Sárospatak Város Önkormányzata

városi könyvtári feladatok
ellátása

Sellye

0228741-BAR

Sellye Városi Könyvtár
és Múzeum

Köztársaság tér 6. 7960

Makai Sándorné

Sellye Város Önkormányzata

városi könyvtári feladatok
ellátása

Sükösd

0321245-BÁCS

Sükösd-Érsekcsanád
Általános Mûvelõdési
Központ Községi és Iskolai
Könyvtára

Dózsa Gy. u. 199. 6346

Szerletics Róbert

Sükösd Nagyközség Önkormányzata, Érsekcsanád Község Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Szeghalom

0421883-BÉ

Szeghalom Város Önkormányzata Nagy Miklós
Városi Könyvtára

Nagy M. u. 6. 5520

Koczó Éva

Szeghalom Város Önkormányzata

városi könyvtári feladatok
ellátása

Szentes

0614456-CSO

Szentes Városi Könyvtár
Közhasznú Társaság

Kossuth u. 33–35. 6600

G. Szabó Lenke

Szentes Város Könyvtár Közhasznú Társaság

városi könyvtári feladatok
ellátása

2008/26. szám

alaptevékenysége

0410287-BÉ
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fenntartója

Kondoros

3712

A könyvtár
Település

KSH- és megyekód
alaptevékenysége

0521351-BAZ

Szepsi Csombor Márton
Gimnázium, Szakképzõ,
Általános Iskola, Könyvtár, Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat és Alapfokú
Mûvészeti Iskola

neve

Malom u. 3. 3800

címe

Pohubi József

vezetõje

Szikszó Város Önkormányzata

városi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Szombathely

1803009-VAS

Nyugat-magyarországi
Egyetem Savaria Egyetemi
Könyvtár

Károlyi G. tér 4. 9700

Keszeiné Barki
Katalin

Nyugat-magyarországi
Egyetem

egyetemi könyvtári feladatok ellátása

Tapolca

1929434-VE

Wass Albert Könyvtár és
Múzeum

Batsányi J. u. 1. 8300

Nagy Eörsné

Tapolca Város Önkormányzata

városi könyvtári feladatok
ellátása

Tarnaörs

1014128-HE

Tarnaörs-Boconád Általános Mûvelõdési Központ
Intézményfenntartó Társulása. Községi Könyvtár

Erzsébet út 7. 3294

Bodnár Istvánné

Tarnaörs Község Önkormányzata, Boconád Község
Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Tiszasas

1621494-JNSZ

Petõfi Sándor Községi
Könyvtár

Rákóczi u. 20. 5474

Szentesiné
Bálint Viktória

Tiszasas Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Tolna

1725274-TO

Bezerédj Pál Szabadidõközpont és Könyvtár

Festetich u. 131. 7130

Pámerné
Bükky Klára

Tolna Város Önkormányzata

városi könyvtári feladatok
ellátása

Újfehértó

1526611-SZB

Zajti Ferenc Helytörténeti
Gyûjtemény, Mûvelõdési
Központ és Könyvtár

Fõ tér 3. 4244

Buczkó József

Újfehértó Város Önkormányzata

városi könyvtári feladatok
ellátása

Vereb

0703498-FE

Közösségi Ház és Könyvtár

Berényi út 4. 2477

Kerekes Erzsébet

Vereb Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Visonta

1031246-HE

Községi és Iskolai
Könyvtár

Petõfi út 7. 3271

Kovácsné
Nagy Zsuzsanna

Visonta Község Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Zalakomár

2010348-ZA

Zalakomári Kulturális
Központ. Könyvtár

Tavasz u. 15. 8751

Jánoki Dezsõné

Zalakomár Község Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása
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fenntartója

Szikszó
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A könyvtár
Település

3713

3714

A nyilvános könyvtárak jegyzékére újonnan felvett könyvtárak
A könyvtár
Település

KSH- és megyekód
neve

címe

vezetõje

fenntartója

alaptevékenysége

0415200-BÉ

Gerlai Általános Mûvelõdési
Központ. Könyvtár és
Közösségi Színtér

Csabai út 1. 5600

Nagyné
Falucskai Anna

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata

városi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Budapest

0113392-FV

Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Országos Egészségpolitikai Szakkönyvtár

Arany J. u. 6–8. 1051

dr. Palotai Mária

Egészségügyi Stratégiai
Kutatóintézet

országos szakkönyvtári
feladatok ellátása

Budapest

0116337-FV

Magyar Állami Földtani
Intézet. Országos Földtani
Szakkönyvtár

Stefánia út 14. 1143

dr. Piros Olga

Magyar Állami Földtani
Intézet

szakkönyvtári feladatok
ellátása

Budapest

0116337-FV

Mûcsarnok Nonprofit Kft.
Könyvtár, Archívum és
Médiatár

Dózsa György út 37.
1146

Madarász Ágnes

Mûcsarnok Nonprofit Kft.

szakkönyvtári feladatok
ellátása

Decs

1724989-TO

Bíborvég Általános Mûvelõdési Központ. Könyvtár

Rákóczi u. 2–8. 7144

Bergerné
Ifju Erzsébet

Decs Nagyközség Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Esztergom

1125131-KO

Esztergomi Hittudományi
Fõiskola Könyvtára

Szent István tér 10. 2500

Szalai Katalin

Esztergomi Hittudományi
Fõiskola

fõiskolai könyvtári feladatok ellátása

Ráckeresztúr

0702015-FE

Wass Albert Községi
Könyvtár

Hõsök tere 4. 2465

Pátkai István

Ráckeresztúr Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Vác

1324934-PE

Apor Vilmos Katolikus
Fõiskola Könyvtára

Konstantin tér 1–5. 2600

Endrész Katalin

Apor Vilmos Katolikus
Fõiskola

fõiskolai könyvtári feladatok ellátása

Törlés a nyilvános könyvtárak jegyzékérõl
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Békéscsaba

A könyvtár
Település

KSH- és megyekód
neve

címe

vezetõje

fenntartója

alaptevékenysége

1318573-PE

Acsa Községi Összevont
Mûvelõdési és Könyvtár
Intézménye

Kossuth L. u. 83. 2683

Cziczkáné
Sándor Erika

Acsa Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Ágasegyháza

0317686-BÁCS

Széchenyi István Általános
Mûvelõdési Központ.
Könyvtár

Kossuth tér 4. 6076

Varga Ilona

Ágasegyháza Község Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Átány

1006503-HE

Mûvelõdési Ház – Könyvtár

Szabadság út 1. 3371

Ötvösné
Mérten Ilona

Átány Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása
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Acsa

KSH- és megyekód
neve

címe

vezetõje

fenntartója

alaptevékenysége

Balatonfõkajár Községi
Könyvtár

Kossuth L. u. 6. 8164

Horváthné
Takács Terézia

Balatonfõkajár Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Balatonudvari

1915565-VE

Községi Könyvtár Balatonudvari

Kerkápoly u. 23. 8242

Marton Jenõné

Balatonudvari Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Bihartorda

0929887-HB

Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda és Községi
Könyvtár Bihartorda

Kossuth u. 87. 4174

Papp Istvánné

Bihartorda Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Boconád

1022354-HE

Általános Mûvelõdési Központ. Közmûvelõdési
Könyvtár

Szabadság tér 7. 3368

Vastag Lászlóné

Boconád Község Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Bocska

2031291-ZA

Községi Könyvtár

Bocskai u. 4. 8776

Vercz Antalné

Bocska Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Börcs

0806619-GY

Községi Könyvtár Börcs

Erzsébet tér 4. 9152

Virág Imréné

Börcs Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Budapest

0109566-FV

Pesty Fekete Doboz Könyvtár és Médiatár

Dezsõ u. 2. 1016

Dr. Pesty László

Rinocérosz Produkció Kft.

szakkönyvtári feladatok
ellátása

Cirák

0815954-GY

Községi Könyvtár Cirák

Beledi u. 1. 9364

Gyõrváry Lászlóné

Cirák Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Csapod

0808563-GY

Községi Könyvtár

Fõ u. 20. 9372

Horváth Mária

Csapod Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Császártöltés

0310472-BÁCS

Általános Mûvelõdési Központ Könyvtára

Kossuth L. u. 1. 6239

Baranyai László

Császártöltés Község Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Csengõd

0312344-BÁCS

Csengõd Község Önkormányzatának Dankó Pista
Mûvelõdési Háza és Községi
Könyvtára

József A. u. 29. 6222

Szabó Mihályné

Csengõd Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Cserépváralja

0525575-BAZ

Községi Könyvtár

Alkotmány út 24. 3417

Czeglédy Lajosné

Cserépváralja Község Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Csesztve

1220145-NÓ

Mûvelõdési Ház
és Könyvtár

Kossuth u. 12. 2678

Palman Imre

Csesztve Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Dénesfa

0832595-GY

Községi Könyvtár

Fõ u. 6. 9365

Kósa Kiss Mária

Dénesfa Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Döbrököz

1702565-TO

Községi Könyvtár

Páhy u. 19/A 7228

Farkasné
Doszpod Aranka

Döbrököz Község Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása
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1929461-VE
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Écs Községi és Iskolai
Könyvtár

Kossuth u. 29. 9083

Kocsisné
Németh Ilona

Écs Község Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Edve

0822442-GY

Községi Könyvtár

Petõfi u. 60. 9343

Horváth Gabriella

Edve Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Érsekcsanád

0311864-BÁCS

Mûvelõdési Ház és Községi
Könyvtár

Dózsa Gy. u. 52. 6347

Kozma Róbert

Érsekcsanád Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Eszteregnye

2006178-ZA

Községi Közkönyvtár

Kossuth u. 1. 8882

Martincsevits
Ferencné

Eszteregnye Község Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Folyás

0934014-HB

Községi Könyvtár

Felszabadulás u. 13.
4095

Mályi Lászlóné

Folyás Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Fûzvölgy

2016531-ZA

Községi Könyvtár Fûzvölgy

Kossuth u. 63. 8777

Nith László

Fûzvölgy Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Garabonc

2012946-ZA

Községi Könyvtár

Fõ u. 58. 8747

Berkenyés
Lászlóné

Garabonc Község Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Gellénháza

2008068-ZA

Bartók Béla Mûvelõdési Ház
és Könyvtár

Olajbányász krt. 6. 8981

Kissné
Oswald Judit

Gellénháza Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Gerendás

0407393-BÉ

Mûvelõdési Ház
és Könyvtár

Kossuth u. 20. 5925

Csizmadia Tünde

Gerendás Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Gölle

1430571-SO

Fekete István Községi
Könyvtár

Petõfi u. 2/A 7272

Besenyei Tamásné

Gölle Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Görbeháza

0916568-HB

Fazekas Mihály Mûvelõdési
Ház és Könyvtár

Iskola u. 14. 4075

Jójárt Józsefné

Görbeháza Község Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Gyõrladamér

0813198-GY

Községi Könyvtár

Petõfi tér 1/A 9173

Õrfi Imréné

Gyõrladamér Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Homokkomárom

2024873-ZA

Községi Könyvtár Homokkomárom

Jókai út 35. 8777

Varga Lászlóné

Homokkomárom Község
Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Hosszúpereszteg

1820880-VAS

Közmûvelõdési Könyvtár

Széchenyi u. 11. 9676

Dénes Istvánné

Hosszúpereszteg Község
Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Hosszúvölgy

2011208-ZA

Községi Könyvtár Hosszúvölgy

Kossuth u. 7. 8777

Schmidt Istvánné

Hosszúvölgy Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Jákó

1415927-SO

Községi Könyvtár Jákó

Kossuth u. 112. 7525

Bertalan Béla

Jákó Község Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása
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Faluház és Nyilvános
Könyvtár

Kossuth L. u. 62. 8294

Göntér Gyuláné

Kapolcs Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Kaposújlak

1415732-SO

Községi Könyvtár

Kossuth L. u. 47. 7522

Balogh Jánosné

Kaposújlak Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Kisbágyon

1227243-NÓ

Községi Közmûvelõdési
Könyvtár

Lenin út 4. 3046

Csomor Katalin

Kisbágyon Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Kisbucsa

2021379-ZA

Községi Könyvtár

Széchenyi tér 1. 8925

Foki Orsolya

Kisbucsa Község Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Kisgyalán

1404826-SO

Községi Könyvtár

Szabadság tér 15. 7279

Szegvári Józsefné

Kisgyalán Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Kópháza

0806895-GY

Kópháza Községi Könyvtár

Fõ u. 15. 9495

Petõ Béláné

Kópháza Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Kövegy

0609955-CSO

Községi Könyvtár

Kossuth u. 29. 6912

Csontos Anett

Kövegy Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Kuncsorba

1605254-JNSZ

Községi Könyvtár és Mûvelõdési Ház

Dózsa Gy. út 26. 5412

Márton Istvánné

Kuncsorba Község Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Lippó

0222974-BAR

Lippói Községi Könyvtár

Ifjúság u. 1. 7781

Katona Endréné

Lippó Község Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Liszó

2025025-ZA

Liszó Községi Könyvtár

Kanizsai u. 2. 8831

Kovács Krisztián

Liszó Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Lucfalva

1220190-NÓ

Községi Nyilvános és Iskolai Könyvtár

Rákóczi út 34. 3129

Gyöngyösi
Sándorné

Lucfalva Szlovák Kisebbség
Települési Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Máza

0233756-BAR

Általános Mûvelõdési Központ. Községi és Iskolai
Könyvtár

Kossuth u. 60. 7351

Nyitrai Menyhért

Máza Község Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Mesztegnyõ

1416106-SO

Mûvelõdési Ház
és Könyvtár

Szabadság tér 7. 8716

Árvai Ilona

Mesztegnyõ Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Mihálygerge

1213222-NÓ

Mihálygergei Községi
Könyvtár

Rákóczi út 58. 3184

Bojsza Lászlóné

Mihálygerge Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Mosonújhely

0833677-GY

Mosonújhelyi Községi
Könyvtár

Posta u. 8. 9183

Stinus Lászlóné

Mosonszentmiklós Község
Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Muraszemenye

2033987-ZA

Muraszemenye Községi és
Iskolai Könyvtár

Béke út 10. 8872

Bedi Lászlóné

Muraszemenye Község
Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása
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Klub Könyvtár

Fõ u. 85. 8821

Gazdikné Bahóter
Edit Judit

Nagybakónak Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Nagybánhegyes

0426028-BÉ

Nagybánhegyes Község
Önkormányzatának Községi
Könyvtára

Erzsébet királyné u. 27.
5668

Szluka Miklósné

Nagybánhegyes Község
Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Nagyér

0620914-CSO

Nagyéri Általános Mûvelõdési Központ Községi
Könyvtára

Petõfi u. 15. 6917

Szribik Lászlóné

Nagyér Község Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Nagykeresztúr

1234281-NÓ

Községi Könyvtár

Salgótarjáni út 4. 3075

Tuza István

Nagykeresztúr Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Nagypeterd

0227164-BAR

Közmûvelõdési Könyvtár

Kossuth u. 47. 7912

Turcsinné
Orbán Erika

Nagypeterd Község Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Nagyrada

2016513-ZA

Községi Könyvtár

Kossuth L. u. 53. 8746

Lenner Ferencné

Nagyrada Község Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Nógrádmarcal

1229832-NÓ

Nógrádmarcal Községi
Klubkönyvtár

Rákóczi u. 42. 2675

Doroczki István

Nógrádmarcal Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Nyírtét

1509256-SZB

Nyírtét Mûvelõdési Ház és
Könyvtár

Szabadság u. 73. 4554

Halász Tamás

Nyírtét Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Paszab

1531972-SZB

Általános Iskola és Közmûvelõdési Intézmény, Óvoda,
Községi és Iskolai Nyilvános Könyvtár

Fõ u. 1. 4475

Czomba Zoltán

Paszab Község Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Pitvaros

0606284-CSO

Erdei Ferenc Mûvelõdési
Ház és Könyvtár

Kossuth u. 33–35. 6914

Kis Antónia

Pitvaros Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Pusztaszentlászló

2026639-ZA

Községi és Iskolai Könyvtár

Kossuth u. 87. 8896

Kovácsné
Horváth Éva

Pusztaszentlászló Község
Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Rábakecöl

0814793-GY

Rábakecöl Község Önkormányzat Könyvtára

Kossuth u. 129. 9344

Boros Margit

Rábakecöl Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Rád

1302370-PE

Rád Községi Könyvtár

Liget u. 2. 2613

Rákóczi Erika

Rád Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Regöly

1715459-TO

Váci Mihály Könyvtár
Regöly

Hunyadi u. 2. 7193

Szabó Melinda

Regöly Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Rigyác

2024138-ZA

Községi Közkönyvtár

Szabadság u. 4. 8883

Nagy József

Rigyác Község Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása
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0204516-BAR

Mûvelõdési Ház
és Könyvtár

Kossuth u. 41. 7914

Wágner Ádámné

Rózsafa Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Sajókaza

0514313-BAZ

Mûvelõdési Ház
és Könyvtár

Kossuth út 6. 3720

Hortsin Béláné

Sajókaza Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Segesd

1427368-SO

Árpád-házi Szent Margit
Múzeumi Kiállítóhely, Községi Könyvtár
és Mûvelõdési Ház

Kossuth u. 113/B 7562

Ivelics Jánosné

Segesd Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Somogyszil

1403416-SO

Somogyszili Községi
Könyvtár

Szabadság u. 297. 7276

Oláh Zsuzsanna

Somogyszil Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Surd

2002404-ZA

Községi Könyvtár

Kossuth L. u. 24. 8856

Borsos Gézáné

Surd Község Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Szalatnak

0209007-BAR

Iskolai és Közmûvelõdési
Könyvtár

Béke u. 1. 7334

Pápainé
Szabó Matild

Szalatnak Község Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Szécsénke

1223047-NÓ

Könyvtár

Rákóczi u. 18/B 2692

Nagy Sándorné

Szécsénke Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Szegi

0533817-BAZ

Községi Könyvtár Szegi

Alkotmány út 22. 3918

Alexa Ilona

Szegi Község Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Székesfehérvár

0714827-FE

VOK Könyvtár Közhasznú
Egyesület

Berényi u. 101. 8000

Szabóné
Hajda Ildikó

Vasas Mûvelõdési Intézmények Szövetsége

munkahelyi és városi
könyvtári feladatok nyilvános könyvtári ellátása

Szentes

0614456-CSO

Városi Gyermekkönyvtár

Petõfi S. u. 1. 6600

Puskásné
Szûcs Ildikó

Szentes Város Önkormányzata

városi könyvtári feladatok
ellátása

Szentmargitfalva

2014225-ZA

Klubkönyvtár

Fõ út 14. 8872

Molnár Jánosné

Szentmargitfalva Község
Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Tabdi

0325432-BÁCS

Általános Mûvelõdési
Központ. Könyvtár

Kossuth u. 1. 6224

Szikszai László

Tabdi Község
Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Tállya

0512210-BAZ

Községi és Iskolai Könyvtár

Rákóczi út 16. 3907

Polónyiné Árvai
Zsuzsanna

Tállya Község
Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Terény

1204844-NÓ

Községi Könyvtár

Arany J. út 25. 2696

Gulácsiné
Fabulya Hilda

Terény Község
Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Tiszagyulaháza

0930845-HB

Községi Könyvtár

Kossuth u. 25. 4097

Pisák Jánosné

Tiszagyulaháza Község
Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása
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1420093-SO

Törökkoppányi Szabadidõ
Központ és Könyvtár

Kossuth L. u. 68. 7285

Gyenis Ferenc

Törökkoppány Község
Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása

Újtikos

0911925-HB

Mûvelõdési Ház és
Könyvtár

Fõ út 11. 4096

Fülöpné Trungel
Erika

Újtikos Község
Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Váchartyán

1319886-PE

Községi Könyvtár

Fõ u. 45. 2164

Somodi Gyuláné

Váchartyán Község
Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Vásárosfalu

0817880-GY

Községi Könyvtár

Fõ u. 38. 9343

Tompáné
Balogh Mária

Vásárosfalu Község
Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Vének

0805014-GY

Véneki Községi Könyvtár

Petõfi S. u. 3. 9062

Jakusné
Ságer Anna

Vének Község
Önkormányzata

községi könyvtári feladatok
ellátása

Zalaszentiván

2002608-ZA

Körzeti Könyvtár

Hunyadi u. 2/A 8921

Szabó Istvánné

Zalaszentiván Község
Önkormányzata

községi és iskolai könyvtári
feladatok ellátása
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A Miniszterelnöki Hivatal és az Önkormányzati Minisztérium tájékoztatója
Pályázati felhívás
a városi közlekedés akadálymentesítése érdekében liftek, rámpák beruházásának támogatására
Elõzmények
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük megteremtésérõl szóló 1998. évi XXVI. törvényben foglaltak,
illetve az ezt követõ kormányhatározatok meghatározták azokat a feladatokat, amelyek a fogyatékos személyek önálló
életvitelének és társadalmi életben való aktív részvételének biztosítása érdekében végre kell hajtani. Ennek értelmében a
közlekedési tárca feladata annak segítése, hogy a menetrend szerinti tömegközlekedési eszközök akadálymentesítése
minél szélesebb körben valósuljon meg.
A megvalósításhoz szükséges forrásokat a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX.
törvénye költségvetési fejezetben külön elõirányzati soron biztosítja.

I. A támogatás célja
1. A pályázat alapvetõ célkitûzése, hogy állami eszközökkel is elõsegítse a városi közlekedésben fogyatékos személyek, gyermekkocsival vagy kerékpárral közlekedõk számára az akadályt jelentõ, nem elsõsorban a domborzati viszonyok miatt kialakított aluljárók, lépcsõk kikerülését. Jelen pályázati felhívás ehhez kíván segítséget nyújtani liftek, rámpák beruházásának támogatásával.
2. A pályázat meghirdetésekor a rendelkezésre álló keretösszeg: 30 M Ft.

II. A pályázók köre
1. A pályázaton azon városi önkormányzatok vehetnek részt, amelyek közigazgatási határain belül olyan nagy forgalmú, csak lépcsõkön megközelíthetõ aluljárókkal, felüljárókkal, közlekedési létesítményekkel (vasútállomás, autóbusz-pályaudvar) rendelkeznek, amelyek gátjai az akadálymentes közlekedési lánc kialakításának.
2. Nem nyújtható támogatás olyan pályázathoz, ahol az önkormányzat a beruházás bekerülési összege legalább 20%-a
biztosítását hitelt érdemlõen nem igazolja képviselõ-testületi határozattal, vagy más igazolt helyi vagy átadott forrásból
nem biztosítja.

III. Pályázati feltételek
1. A részletes pályázati feltételeket, a benyújtandó pályázat tartalmi és formai követelményeit a pályázati felhívás, a
pályázati adatlap és kötelezõ mellékletei együtt tartalmazzák. A kötelezõen benyújtandó munkarészek a pályázatok elbírálására szolgálnak.
2. A pályázó olyan alul- vagy felüljárók akadálymentesítéséhez pályázhat, amelyek kijelölt gyalogos-átkelõhelyen
(zebrán) csak nehezen vagy egyáltalán nem közelíthetõk meg, és utasforgalma jelentõs.
3. A pályázó vállalja, hogy a létrehozott mûszaki objektumot karbantartja és legalább 5 évig biztosítja annak üzemszerû mûködését, továbbá legalább 95%-ban biztosítja a rendelkezésre állást. Ellenkezõ esetben a támogatás összegét vissza
kell fizetni.
4. Pályázni lehet autóbusz, vasút vasúti pályaudvarok városi közlekedéshez kapcsolódó lépcsõinek rámpával vagy
lifttel történõ kiváltására is, amennyiben az akadálymentes közlekedési lánc így mindkét oldalon biztosítottá válik.
5. A liftek beszerzésénél ügyelni kell, hogy azok a kerekes székes utasok szállításán kívül alkalmasak legyenek gyermekkocsik és utánfutó nélküli, egy személy által hajtható, kétkerekû kerékpárok szállítására is.
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IV. A pályázattal elnyerhetõ támogatás
1. A támogatás formája: a pályázattal elnyerhetõ támogatás visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás
(vissza nem térítendõ támogatás), ami utólagos finanszírozással, teljesítésigazolás alapján történik.
2. A támogatás mértéke: a beruházási érték maximálisan 80%-a.
3. A pályázatot elbírálók a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben vagy a kérttõl eltérõ formában is megállapíthatják, illetve keret hiányában elutasíthatják.
4. Ha a pályázó a csökkentett mértékû társfinanszírozás esetén is képes és kész az eredeti projekt megvalósítására, errõl köteles az értesítés kézhezvételét követõen 10 napon belül írásban nyilatkozni, csatolva beadványához a megfelelõen
módosított üzleti és finanszírozási tervét, valamint az igényelt és az elnyert támogatási összeg különbözetére vonatkozó
forrás meghatározását (saját forrás, bankhitel stb.) és annak igazolását.

V. Támogatható tevékenységek, elszámolható költségek
1. liftek beszerzése,
2. liftek beszerelése,
3. rámpák építése,
4. lebonyolítás költsége (5%).

VI. A pályázatok formai követelményei
A pályázati adatlapot számítógéppel, írógéppel vagy kézírás esetén nyomtatott nagy betûkkel kell kitölteni. Számítógépes kitöltés esetén a cellák méretét nem szabad megváltoztatni, a lap formáját átszerkeszteni, helyhiány esetén a betûméretet célszerû csökkenteni. Az adatlapon átfestések, áthúzások nem lehetnek. Az üres helyekre 1-es sortávolsággal
kell gépelni folyamatosan a szükséges szöveget. Ahol a válaszadásnál négyzet szerepel, értelemszerûen ide kell írni a vonatkozó számokat és jeleket.

VII. A pályázat benyújtásának módja, határideje:
a pályázatot postán, lezárt borítékban, a pályázati felhívásban közölt beadási határidõ napjáig kell feladni egy (1) eredeti és két (2) másolati példányban,
cím: Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium, Közszolgáltatások Szervezése fõosztály, 1055 Budapest,
Akadémia utca 3.,
levélcím: 1880 Budapest, Pf. 111.
A borítékon jól láthatóan kérjük feltüntetni: „Pályázat az akadálymentes városi közlekedés megvalósításának támogatására”.
A pályázat beérkezési határideje: 2008. június 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. július 20.
Szerzõdéskötés: 2008. augusztus 15.

VIII. A pályázat elbírálásának fõbb szempontjai
A bizottság a feltételeknek eleget tevõ pályázatok közül a következõ szempontokat veszi figyelembe:
– a beruházáscélok a kiírás feltételének való megfelelése,
– a tervezett költségek megalapozottsága,
– a támogatott beruházás a legrövidebb idõn belül megvalósul, és üzembe helyezésre kerül.
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IX. A pályázatok értékelési és döntési folyamata
A KHEM a pályázatokat a bírálat folyamatában bizalmasan és az esélyegyenlõség elvének betartásával kezeli.
A pályázatok értékelése és a döntés az alábbiak szerint történik:
– formai ellenõrzés a bírálóbizottság titkársága által,
– szakmai, gazdasági véleményezés az e célra létrehozott Szakmai Bíráló Bizottság (SZBB) által, rangsorolás,
– az SZBB döntése az odaítélés vonatkozásában.

X. Szerzõdéskötés, teljesítés és pénzügyi elszámolás módja
Az elfogadott pályázatok benyújtóinak a KHEM szerzõdéskötésre vonatkozó ajánlatot tesz, amelyet minden esetben a
pályázat nyertese köt meg.
A szerzõdés a pályázatnál részletesebb pénzügyi tervet és leírást tartalmaz.
A támogatást a feladatok ellenõrzött és jóváhagyott elvégzése után a Magyar Államkincstár a KHEM engedélyével a
számla jogosult benyújtójának utalja át.

XI. Információs szolgáltatások, tájékoztatás
A pályázó a pályázat elkészítésével kapcsolatos kérdésekben információt kérhet a következõ címen: KHEM Közszolgáltatások Szervezése fõosztály Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: (1) 472-8701 Szigeti Dániel vagy Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 1119 Budapest, Thán Károly u. 3–5. Telefon: (1) 371-5854 Tóbiás Gáborné.
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi
Minisztérium
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ESÉLYEGYENLÕSÉG 2008.
PÁLYÁZATI ADATLAP
a városi közlekedés akadálymentesítése érdekében liftek, rámpák beruházásának támogatására
Pályázó neve:
Az elvégzendõ munka megnevezése:
2008.
EREDETI

MÁSOLAT
(Kérjük aláhúzással jelezze!)

Pályázati kísérõlap
1. számú melléklet
Pályázó neve:
Pályázó címe (irányítószámmal):
Telefon- és faxszám:
Tervezett munka rövid megnevezése:
Tervezett munka, megvalósulás helye:

Elvégzendõ munkák pénzügyi forrása
2. számú melléklet
Beruházás összértéke:
Saját forrás:
Igényelt támogatás:

A projekt rövid bemutatása. (Kérjük, csak a keretezett részbe írjon!)

E Ft
E Ft
E Ft

100,00%
%
%

2008/26. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

3725

ELLENÕRZÕ LAP

A Pályázati felhívásban megadott adatlapot használtam
Az adatlap minden pontját értelemszerûen kitöltöttem
Csatoltam az elõírt mellékleteket
3. számú melléklet
Csatoltam

Nem
csatoltam

Csatolandó dokumentum megnevezése

1.

melléklet

– A tervezett beruházás helyének tulajdoni igazolása (földhivatali nyilvántartás)

2.

melléklet

– A beruházás megvalósításának helyszínrajza

3.

melléklet

– Tervezett beruházás tételes költségkalkulációja

4.

melléklet

– Igazolás az önrész vállalásáról (Ft-ban)

5.

melléklet

– Nyilatkozat a tartós üzemeltetés fenntartásáról

6.

melléklet

– Pályázó nyilatkozata

Kérjük, hogy a négyzetekben jelölje X jellel, hogy a mellékletet csatolta, illetve nem csatolta.
A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati példányban elkészítettem.
A pályázati adatlap fedõlapján megjelöltem, hogy a pályázat eredeti vagy másolati példány.
Az ellenõrzõ lap segítségül szolgál önnek, hogy a pályázata formailag megfeleljen az elõírásoknak.
Kérjük, a pályázatot a táblázat szerinti mellékletek sorrendjében állítsa össze, jelölve az adott melléklet számát!
Ha valamelyik mellékletet nem csatolta, kérjük a melléklet számát akkor is feltüntetni, megjegyezve, hogy az adott pályázatra nem vonatkozik, illetve kérjük azt is feltüntetni, ha az igazolás, engedély beszerzése folyamatban van.

Kelt: ......................................, 2008. ............................... hó ...................nap

P. H.

........................................................
(cégszerû aláírás)
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PÁLYÁZATI ADATLAP
4. számú melléklet
1. A pályázó törzsadatai
Pályázó neve:
Pályázó székhelyének címe (irányítószámmal):
Pályázó postai címe (irányítószámmal):
Telefon- és faxszám:
Adóazonosító jele:
Adószáma:
KSH számjele (17 jegyû):
Projektfelelõs neve:
– címe:
– telefonszáma:
Pályázatkészítõ cég/személy neve:
– címe:
– telefonszáma:

Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati adatlapban foglaltak a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ......................................, 2008. ............................... hó ...................nap

P. H.

........................................................
(cégszerû aláírás)

2. Az elvégzendõ munka megnevezése és célja:
3. A megvalósulás helye (megye, irányítószám, város, utca, házszám, hrsz.):
4. A megvalósítás összköltsége (kiadása):
5. A megvalósításhoz szükséges igazolt saját forrás összege:
6. A megvalósítás saját forrásának rendelkezésre állási formája:
7. A megvalósításhoz igényelt támogatás összege:
8. A tervezett munkák az Országgyûlés, a Kormány, a miniszter, illetve költségvetési szerv által alapított és támogatott
alapítványtól, közalapítványtól, köztestülettõl, közhasznú társaságtól a pályázatban szereplõ projekthez igényelt, illetve
kapott hozzájárulás összege és formája, e szervezetenkénti bontásban:
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9. A megvalósítás és finanszírozás idõbeli ütemezése
5. számú melléklet
Adatok E Ft-ban

Források megnevezése

Ütemezés

Összesen

Saját forrás*
Igényelt vissza nem térítendõ támogatás
Egyéb támogatás
Egyéb forrás
Szükséges források összesen

*A saját forrás meglétét – a pályázat mellékleteként – a képviselõ-testületi határozatban vagy egyéb igazolt módon, az összegre vonatkozó
nyilatkozattal kell alátámasztani.

10. Az elvégzendõ munkák ismertetése:
a) az elérendõ cél és célcsoport szükségleteinek bemutatása,
b) a feladat elvégzésének indokoltsága, a kiindulási helyzet bemutatása,
c) az elvégzendõ feladat bemutatása,
d) pályázó tervezett beruházása hogyan illeszthetõ össze az akadálymentes közlekedési láncba.
11. Az elvégzendõ munkák tervezett befejezése:
a) teljes befejezés ideje/próbaüzemeltetéssel együtt (év, hónap):
b) teljes kapacitással való mûködésének elsõ hónapja (év, hónap):
Kelt: ......................................, 2008. ............................... hó ................... nap

P. H.

........................................................
(cégszerû aláírás)
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6. számú melléklet

A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATA
a) Kijelentjük, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körûek, valódiak és hitelesek, továbbá kijelentem, hogy az adott tárgyban pályázatot korábban ....................................................................................
(mikor) ............................................................................................................................................................................
(mely szervhez) nyújtottunk be.
b) Tudomásul vesszük, hogy 60 napon túli köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illet meg bennünket, az esedékes támogatások folyósítása felfüggesztésre kerül, illetve az esedékes támogatás a köztartozások
megfizetése érdekében – a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintõ módon – visszatartásra kerülhet.
c) Hozzájárulunk ahhoz, hogy a köztartozások figyelemmel kísérése céljából az adószámot vagy adóazonosító jelet, társadalombiztosítási azonosító jelet, társadalombiztosítási folyószámlaszámot a Magyar Államkincstár, illetve a támogatást nyújtó szerv felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetõleg az adósság bekövetkezése tényének és
összegének megismeréséhez.
d) Tudomásul vesszük, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege,
a támogatott program megvalósítási helye nyilvánosságra hozható.
e) Kijelentjük, hogy az államháztartás alrendszereibõl folyósított támogatásból eredõ lejárt és ki nem egyenlített tartozásunk nincs.
f) Hozzájárulunk ahhoz, hogy a pályázat szabályszerûségét és a támogatás rendeltetésszerû felhasználását a pályázat kiírója, a rendeletben meghatározott szervek, illetve megbízottai bármikor ellenõrizzék.
g) Kijelentjük, hogy a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerzõdés lejártáig bejelentjük, ha ellenünk csõd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás indul.
h) Kijelentjük, hogy 60 napnál régebbi köztartozásunk nem áll fenn.
i) Kijelentjük, hogy a létesítmény mûködtetésének fedezetét:
– saját forrásból, és/vagy
– egyéb forrás biztosítja.
(A megfelelõ rész aláhúzandó.)

Dátum:

P. H.

........................................................
(cégszerû aláírás)
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KÖZLEMÉNY FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS ODAÍTÉLÉSÉRÕL
Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 82. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kormány vonatkozó egyedi döntése alapján a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium a Beruházás-ösztönzési Célelõirányzat terhére az alábbi fejlesztési támogatás nyújtásáról kötött szerzõdést.
A kedvezményezett neve: KNORR-BREMSE Vasúti Jármû Rendszerek (Gyártó és Értékesítõ) Hungária Korlátolt Felelõsségû Társaság
A támogatási program megvalósítási helye: Budapest
A támogatás célja: A KNORR-BREMSE Vasúti Jármû Rendszerek Kft. termelésének technológiai korszerûsítése új fékrendszer-gyár létrehozásával
A támogatás összege: 250 000 000 Ft, azaz kettõszázötven-millió forint.
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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. június 12–18.)
(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
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51. évfolyam L 153. szám (2008. június 12.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Tanács 521/2008/EK rendelete (2008. május 30.) az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás létrehozásáról1
A Bizottság 522/2008/EK rendelete (2008. június 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 523/2008/EK rendelete (2008. június 11.) az 1774/2002/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet VIII., X. és XI. mellékletének a mûszaki termékek elõállítására szánt
vértermékek behozatala tekintetében történõ módosításáról 1
* A Bizottság 524/2008/EK rendelete (2008. június 11.) az újszerû ipari felhasználás céljából
odaítélt boralkohol felhasználási határideje tekintetében az 1493/1999/EK tanácsi rendelet
végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1623/2000/EK rendelet módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2008/434/EK:
* A Tanács határozata (2008. június 6.) a Régiók Bizottsága egy olasz tagjának kinevezésérõl
2008/435/EK:
* A Tanács határozata (2008. június 6.) a Régiók Bizottsága két francia tagjának kinevezésérõl
2008/436/EK:
* A Tanács határozata (2008. június 9.) az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ igazgatótanácsa tagjainak kinevezésérõl és felváltásáról

1

EGT-vonatkozású szöveg
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Bizottság
2008/437/EK:

* A Bizottság határozata (2008. június 11.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes öntvények behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárással kapcsolatban felajánlott kötelezettségvállalás elfogadásáról szóló 2006/109/EK határozat módosításáról

154.

51. évfolyam L 154. szám (2008. június 12.)
Egyéb jogi aktusok
EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG
EGT Vegyes Bizottság
* Az EGT Vegyes Bizottság 1/2008 határozata (2008. február 1.) az EGT-megállapodás
I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 2/2008 határozata (2008. február 1.) az EGT-megállapodás
I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 3/2008 határozata (2008. február 1.) az EGT-megállapodás
II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 4/2008 határozata (2008. február 1.) az EGT-megállapodás
II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 5/2008 határozata (2008. február 1.) az EGT-megállapodás
II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 6/2008 határozata (2008. február 1.) az EGT-megállapodás
II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 7/2008 határozata (2008. február 1.) az EGT-megállapodás
II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 8/2008 határozata (2008. február 1.) az EGT-megállapodás
II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 9/2008 határozata (2008. február 1.) az EGT-megállapodás
II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 10/2008 határozata (2008. február 1.) az EGT-megállapodás
IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 11/2008 határozata (2008. február 1.) az EGT-megállapodás
XI. mellékletének (Távközlési szolgáltatások) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 12/2008 határozata (2008. február 1.) az EGT-megállapodás
XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 13/2008 határozata (2008. február 1.) az EGT-megállapodás
XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 14/2008 határozata (2008. február 1.) az EGT-megállapodás
XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 15/2008 határozata (2008. február 1.) az EGT-megállapodás
XX. mellékletének (Környezet) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 16/2008 határozata (2008. február 1.) az EGT-megállapodás
XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 17/2008 határozata (2008. február 1.) az EGT-megállapodás
XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 18/2008 határozata (2008. február 1.) az EGT-megállapodás
XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról
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* Az EGT Vegyes Bizottság 19/2008 határozata (2008. február 1.) az EGT-megállapodás
egyes, a négy alapszabadságon kívül esõ területeken folytatott együttmûködésrõl szóló
31. jegyzõkönyvének módosításáról
* Az EGT Vegyes Bizottság 20/2008 határozata (2008. február 1.) az EGT-megállapodás
egyes, a négy alapszabadságon kívül esõ területeken folytatott együttmûködésrõl szóló
31. jegyzõkönyvének módosításáról
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(2008. június 13.)

EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 525/2008/EK rendelete (2008. június 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 526/2008/EK rendelete (2008. június 12.) a cukorágazat egyes termékeire az
1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-as gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítõ
importvámok összegének módosításáról
A Bizottság 527/2008/EK rendelete (2008. június 12.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér
cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról
A Bizottság 528/2008/EK rendelete (2008. június 12.) a 900/2007/EK rendelet által elõírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítésérõl
A Bizottság 529/2008/EK rendelete (2008. június 12.) a fehér cukor folyamatos pályázati felhívásáról szóló 1060/2007/EK rendelet keretében nyertes hirdetése elmaradásának megállapításáról
* A Bizottság 530/2008/EK rendelete (2008. június 12.) az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság 45°-ától keletre és a Földközi-tengeren kékúszójú tonhalra irányuló halászatot folytató
erszényes kerítõhálós hajók vonatkozásában alkalmazandó sürgõsségi intézkedések meghozataláról
A Bizottság 531/2008/EK rendelete (2008. június 12.) a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról
A Bizottság 532/2008/EK rendelete (2008. június 12.) a cukorágazatba tartozó, a Szerzõdés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési
ráta módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács és Bizottság
2008/438/EK, Euratom:
* A Tanács és a Bizottság határozata (2008. május 14.) az egyrészrõl az Európai Közösségek és
azok tagállamai, és másrészrõl Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs
és társulási megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai
Unióhoz történõ csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzõkönyv megkötésérõl
Tanács
2008/439/EK:
* A Tanács határozata (2008. június 9.) a Franciaország tengeren túli megyéiben kivetett
„octroi de mer” egyedi adóról szóló 2004/162/EK határozat módosításáról
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Bizottság
2008/440/EK:

* A Bizottság határozata (2007. november 28.) az Egyesült Királyság által bejelentett, a
WRAP nyomtató- és írópapír részét érintõ állami támogatásról – a nyilvántartásba vétel a
C 45/05 számú dokumentummal történt [az értesítés a C(2007) 5421. számú dokumentummal történt]1
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(2008. június 14.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 533/2008/EK rendelete (2008. június 13.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
A Bizottság 534/2008/EK rendelete (2008. június 13.) a gabonaágazatban 2008. június 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról
* A Bizottság 535/2008/EK rendelete (2008. június 13.) az idegen és nem honos fajoknak az
akvakultúrában történõ alkalmazásáról szóló 708/2007/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
* A Bizottság 536/2008/EK rendelete (2008. június 13.) a szerves ónvegyületek hajókon történõ használatának tilalmáról szóló, 782/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
6. cikke (3) bekezdésének és 7. cikkének hatálybaléptetésérõl, valamint a rendelet módosításáról
* A Bizottság 537/2008/EK rendelete (2008. június 13.) a Portugália lobogója alatt közlekedõ
hajók által az ICES I és II körzet norvég vizein folytatott feketetõkehal-halászat tilalmáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2008/441/EK
* A Bizottság határozata (2008. június 4.) a 2007-es németországi madárinfluenza leküzdését
célzó biztonsági intézkedésekhez történõ közösségi pénzügyi hozzájárulásról [az értesítés a
C(2008) 2345. számú dokumentummal történt]
2008/442/EK:
* A Bizottság határozata (2008. június 5.) a 2007-es egyesült királyságbeli ragadós száj- és körömfájás elleni küzdelemre irányuló intézkedésekhez történõ közösségi pénzügyi hozzájárulásról [az értesítés a C(2008) 2348. számú dokumentummal történt]
2008/443/EK:
* A Bizottság határozata (2008. június 5.) a 2007-es cseh köztársaságbeli madárinfluenza leküzdését célzó biztonsági intézkedésekhez történõ közösségi pénzügyi hozzájárulásról [az
értesítés a C(2008) 2350. számú dokumentummal történt]
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2008/444/EK:
* A Bizottság határozata (2008. június 5.) a 2007-es németországi kéknyelv-betegség leküzdését célzó biztonsági intézkedésekhez történõ közösségi pénzügyi hozzájárulásról [az értesítés a C(2008) 2363. számú dokumentummal történt]
2008/445/EK:
* A Bizottság határozata (2008. június 11.) a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer keretében a 2006/2007-es és 2007/2008-as gazdasági
években szerkezetátalakításon átesett vállalkozásoknak és termelõknek nyújtandó visszamenõleges szerkezetátalakítási támogatás tagállamonkénti összegének meghatározásáról
[az értesítés a C(2008) 2557. számú dokumentummal történt]
AJÁNLÁSOK
Bizottság
2008/446/EK:
* A Bizottság ajánlása (2008. május 29.) a következõ anyagokra vonatkozó kockázatcsökkentési intézkedésekkel kapcsolatban: kadmium és kadmium-oxid [az értesítés a C(2008) 2243.
számú dokumentummal történt]1
2008/447/EK:
* A Bizottság ajánlása (2008. május 30.) a következõ anyagok kockázatcsökkentési intézkedéseivel kapcsolatban: benzil-butil-ftalát (BBP), furfurol, perbórsav, nátriumsó [az értesítés a
C(2008) 2328. számú dokumentummal történt]1

157. 51. évfolyam L 157. szám (2008. június 17.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Tanács 538/2008/EK rendelete (2008. május 29.) az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet szabályozási területén alkalmazandó védelmi és végrehajtási intézkedések megállapításáról szóló 1386/2007/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 539/2008/EK rendelete (2008. június 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 540/2008/EK rendelete (2008. június 16.) a hajók biztonságos üzemeltetésérõl
szóló nemzetközi szabályzat Közösségen belüli végrehajtásáról szóló 336/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a minták formátuma tekintetében történõ
módosításáról
* A Bizottság 541/2008/EK rendelete (2008. június 16.) a teljes kifogható mennyiség és kvóták
éves kezelésére vonatkozó kiegészítõ feltételek bevezetésérõl szóló 847/96/EK tanácsi rendelet alapján az egyes halállományokra vonatkozó 2008. évi kvóták kiigazításáról
* A Bizottság 542/2008/EK rendelete (2008. június 16.) az állati eredetû élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet I. és II.
mellékletének a ciflutrin és a vörös veteménybabból (Phaseolus vulgaris) nyert lecitin tekintetében történõ módosításáról1
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* A Bizottság 543/2008/EK rendelete (2008. június 16.) a baromfira vonatkozó egyes forgalmazási elõírások tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet végrehajtási szabályainak
meghatározásáról
* A Bizottság 544/2008/EK rendelete (2008. június 13.) a Spanyolország lobogója alatt közlekedõ hajók által a IIa és IV övezet közösségi vizein, valamint a VI övezet közösségi és nemzetközi vizein folytatott grönlandilaposhal-halászat tilalmáról
A Bizottság 545/2008/EK rendelete (2008. június 16.) a cukorágazat egyes termékeire az
1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-as gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítõ
importvámok összegének módosításáról
A Bizottság 546/2008/EK rendelete (2008. június 16.) az 1399/2007/EK rendelet által egyes Svájcból származó hústermékek tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2008 júniusának elsõ
hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
A Bizottság 547/2008/EK rendelete (2008. június 16.) az 1382/2007/EK rendelet által a sertéshús
tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2008 júniusának elsõ hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
A Bizottság 548/2008/EK rendelete (2008. június 16.) a 812/2007/EK rendelettel megnyitott, sertéshúsra vonatkozó vámkontingens keretében a 2008 júniusának elsõ hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
A Bizottság 549/2008/EK rendelete (2008. június 16.) a 979/2007/EK rendelettel megnyitott, a sertéshúsra vonatkozó vámkontingens keretében a 2008 júniusának elsõ hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
A Bizottság 550/2008/EK rendelete (2008. június 16.) a 806/2007/EK rendelettel megnyitott, sertéshúsra vonatkozó vámkontingens keretében a 2008 június elsõ hét napján benyújtott kérelmekre
vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2008/448/EK:
* A Bizottság határozata (2008. május 23.) a nitrit egyes húskészítményekhez történõ hozzáadásával kapcsolatban Dánia által bejelentett nemzeti rendelkezésekrõl [az értesítés a
C(2008) 2168. számú dokumentummal történt]
2008/449/EK:
* A Bizottság határozata (2008. június 10.) a 2008/155/EK határozatnak egyes ausztráliai, kanadai és amerikai egyesült államokbeli embriógyûjtõ és -elõállító munkacsoportok tekintetében történõ módosításáról [az értesítés a C(2008) 2466. számú dokumentummal történt]1

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok
AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
* A Tanács 2008/450/KKBP együttes fellépése (2008. június 16.) az Európai Uniónak a Grúziában/Dél-Oszétiában végrehajtandó konfliktusrendezõ folyamathoz történõ további hozzájárulásáról
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(2008. június 18.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 551/2008/EK rendelete (2008. június 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 552/2008/EK rendelete (2008. június 17.) a 2430/1999/EK, a 2380/2001/EK és az
1289/2004/EK rendeletnek a takarmányozási célra felhasznált egyes adalékanyagok engedélyezése vonatkozásában történõ módosításáról1
* A Bizottság 553/2008/EK rendelete (2008. június 17.) az egyes fertõzõ szivacsos agyvelõbántalmak megelõzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének módosításáról1
* A Bizottság 554/2008/EK rendelete (2008. június 17.) a 6-fitáz (Quantum Phytase) takarmány-adalékanyagként való engedélyezésérõl 1

IRÁNYELVEK
* A Bizottság 2008/60/EK irányelve (2008. június 17.) az élelmiszerekben használható édesítõszerek különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról (kodifikált változat) 1
* A Bizottság 2008/61/EK irányelve (2008. június 17.) a 2000/29/EK tanácsi irányelv I–V. mellékletében szereplõ károsító szervezetek, növények, növényi eredetû termékek és egyéb
áruk kísérlet vagy tudományos célú tevékenység, valamint fajtaszelekciós munka céljából a
Közösség területére, vagy annak egyes védett övezeteibe történõ beléptetésére vagy ezeken
belüli mozgatására vonatkozó feltételek megállapításáról (kodifikált változat) 1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2008/451/EK:
* A Tanács határozata (2008. június 16.) a Tanács Fõtitkárságához kirendelt nemzeti szakértõkre és nemzeti katonai állományra vonatkozó szabályokról szóló 2003/479/EK határozatban és 2007/829/EK határozatban megállapított juttatások kiigazításáról
Bizottság
2008/452/EK:
* A Bizottság határozata (2008. június 6.) a 852/2004/EK és a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet követelményeire tekintettel a nyerstejfeldolgozó létesítményekbe való
szállítására és e nyerstej romániai feldolgozására vonatkozó egyes átmeneti intézkedések elfogadásáról szóló 2007/27/EK határozat módosításáról [az értesítés a C(2008) 2404. számú
dokumentummal történt]1
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2008/453/EK:

* A Bizottság határozata (2008. június 10.) a 2006/139/EK határozatnak törzskönyv vagy tenyésztési fõkönyv vezetésére jogosult egyesült államokbeli hatóság tekintetében a sertésfélék vonatkozásában történõ módosításáról [az értesítés a C(2008) 2472. számú dokumentummal történt]1
AJÁNLÁSOK
Bizottság
2008/454/EK:
* A Bizottság ajánlása (2008. május 30.) a nátrium-kromátra, a nátrium-dikromátra és a 2,2',
6,6'-tetrabróm-4,4'-izopropilidén-difenolra (tetrabróm-biszfenol-A) alkalmazandó kockázatcsökkentõ intézkedésekrõl [az értesítés a C(2008) 2256. számú dokumentummal
történt]1
2008/455/EK:
* A Bizottság ajánlása (2008. május 30.) a következõ anyagok kockázatcsökkentési intézkedéseivel kapcsolatban króm-trioxid, ammónium-dikromát és kálium-dikromát [az értesítés a
C(2008) 2326. számú dokumentummal történt]1
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(2008. június 18.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2008/425/EK:
* A Bizottság határozata (2008. április 25.) az állatbetegségek és zoonózisok felszámolására,
az ellenük való védekezésre és a folyamatos ellenõrzésére irányuló nemzeti programoknak
a tagállamok által közösségi finanszírozásra történõ benyújtására vonatkozó szabványkövetelmények megállapításáról [az értesítés a C(2008) 1585. számú dokumentummal
történt]1
2008/426/EK:
* A Bizottság határozata (2008. április 28.) az Európai Parlament és a Tanács 2119/98/EK határozata értelmében a Közösségi Hálózatnak jelentendõ fertõzõ betegségek esetdefinícióinak megállapításáról szóló 2002/253/EK határozat módosításáról [az értesítés a C(2008)
1589. számú dokumentummal történt]1
2008/427/EK:
* A Bizottság határozata (2008. május 8.) a pisztrángok vírusos vérfertõzése (VHS) és a pisztrángfélék fertõzõ vérképzõszervi elhalása (IHN) nevû halbetegségek közül egy vagy több tekintetében mentes övezetek és mentes gazdaságok jegyzékének létrehozásáról szóló
2002/308/EK határozat I. és II. mellékletének módosításáról [az értesítés a C(2008) 1719.
számú dokumentummal történt]1

1

EGT-vonatkozású szöveg
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A Közbeszerzési Értesítõ 69. számának (2008. június 18.) tartalomjegyzékérõl

25469 A Közbeszerzések Tanácsa Titkársága pályázatot hirdet
jogi végzettséggel rendelkezõk részére a Jogi osztályra

25536 Országos Rendõr-fõkapitányság (étkezési utalványok beszerzése – K. É. – 8926/2008)

25470 A Közbeszerzések Tanácsa Titkársága pályázatot hirdet
jogi végzettséggel rendelkezõk részére a Hirdetményellenõrzési osztályra

25541 Százhalombatta Város Önkormányzata (út- és járdarekonstrukció 2008. – K. É. – 8160/2008)

HIRDETMÉNYEK

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

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

25549 BKV Zrt. Mûszaki Igazgatóság (villanyszerelési anyagok, berendezések alkatrészeinek szállítása – K. É. –
8114/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására
25471 Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
(Zuglói Lapok – K. É. – 9066/2008)
25476 Fejér Megyei Szent György Kórház (Fejér Megyei Szent
György Kórház gyógyszerbeszerzése 10 éves idõtartamra – K. É. – 8810/2008)
25482 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (ásványvíz, üdítõital beszerzése – K. É. –
8668/2008)
25486 Magyar Közút Kht. (hídfelújítások tervezése Komárom-Esztergom megyében 2008. – K. É. – 9161/2008)

25526 Bovinia Kft. (mezõgazdasági gépek beszerzése – K. É. –
8728/2008)
25561 Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat (részvételi
felhívás adatvagyonrendszerre, valamint kapcsolódó
forrásrendszerekben megvalósított interfész modulokra, illetve folyamatvezérlésre vonatkozó üzemeltetési,
karbantartási szolgáltatás beszerzésére – K. É. –
9067/2008)

25491 Magyar Közút Kht. (hídfelújítások tervezése BorsodAbaúj-Zemplén megyében 2008. – K. É. – 9164/2008)
25496 Magyar Közút Kht. (hídfelújítások tervezése Csongrád
megyében 2008. – K. É. – 9167/2008)
25501 Magyar Közút Kht. (hídfelújítások tervezése Veszprém
megyében 2008. – K. É. – 9128/2008)
25505 Magyar Közút Kht. Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága
(Dávod, Ferenc-csatorna-híd felújítása – K. É. –
8628/2008)
25510 Magyar Közút Kht. (hídfelújítások tervezése Bács-Kiskun megyében 2008. – K. É. – 8922/2008)
25515 Magyar Közút Közhasznú Társaság (hídfelújítások tervezése Zala megyében 2008. – K. É. – 8872/2008)
25520 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás
Sokorópátka–Kajárpéc településközi út EKVD-dokumentációjának elkészítése tárgyú eljárásban – K. É. –
9023/2008)
25526 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [vállalkozási szerzõdés a Dél-dunántúli Operatív Program keretében megvalósuló K654.01 (60.02) 6541 j. út Hosszúhetény nyugati elkerülõ út építésének kivitelezési feladatai ellátása
tárgyában – K. É. – 9119/2008]
25532 Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ
Igazgatósága (HEFOP szakmai monitoring – K. É. –
8881/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

25568 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (kaszálás–2/2008 – K. É. –
9011/2008)
25571 Balatonfüred Város Önkormányzata (2008-2010. évi intézményi felújítások kivitelezése – K. É. – 8885/2008)
25573 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (bértextília-szolgáltatás – K. É. – 8736/2008)
25575 Budapest Fõváros Önkormányzata (2008. évi útfelújítások teljes körû lebonyolítói és mûszaki ellenõri feladatainak ellátása – K. É. – 8212/2008)
25583 Budapest Fõváros XV. Kerületi Önkormányzat (Palota-busz tájékoztató az eljárás eredményérõl – K. É. –
9223/2008)
25586 Debreceni Egyetem nevében eljáró Debreceni Egyetem
Agrár- és Mûszaki Tudományok Centruma (takarítási
munkák – K. É. – 8917/2008)
25590 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (az intézet coronariastent, nyomásmérõ vezetõdrót és intraaortikus ballonpumpa-katéter igényének biztosítása
– K. É. – 8811/2008)
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25597 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség [különbözõ típusú gépjármûvek garanciális és
garanciális idõn túli eseti megrendelés szerinti javítása,
idõszakos környezetvédelmi és mûszaki vizsgára történõ felkészítése 5/1990 (IV. 12.) KÖHÉM rendelet szerint 2008. évben – K. É. – 8671/2008]
25601 Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft. (öntágulós fémstentek beszerzése – K. É. –
6250/2008)
25605 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési
Igazgatóság (vállalkozási szerzõdés technikai segítségnyújtásra a KEOP keretében megvalósuló, hulladéklerakó rekultivációt célzó projektek II. fordulós pályázati dokumentációinak kidolgozásához. – K. É. –
8989/2008)
25609 Magyar Közút Kht. (4232 j. Körösladány–Gyomaendrõd összekötõ út 16+000–18+575 km-szelvények közötti
felújítási munkái – K. É. – 8253/2008)
25611 Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás (közszolgáltató kiválasztása települési folyékonyhulladékszállítási közszolgáltatás ellátására a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás 26 településének
közigazgatási területérõl – K. É. – 5837/2008)
25614 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a 4. sz.
fõút hiányzó Pest megyei szakaszaira vonatkozó Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatás elnyeréséhez
szükséges dokumentációinak elkészítése tárgyú eljárás
eredményérõl – K. É. – 8454/2008)
25618 Semmelweis Egyetem [hõellátó rendszer korszerûsítése
a Semmelweis Egyetem egyes szervezeteinél (EU) –
K. É. – 8184/2008]
25622 Semmelweis Egyetem [szemészeti klinika rekonstrukciója (EU) – K. É. – 8780/2008]

Tájékoztató az eljárás eredményérõl egyes ágazatokban
25626 Magyar Posta Zrt. (levél- és csomagfeldolgozó rendszer
részét alkotó berendezések karbantartási és javítási feladatainak támogatása – K. É. – 8371/2008)

Módosítás
25629 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa
András Oktató Kórház (kötszer – módosítás – K. É. –
9283/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

3739

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

25639 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (konyhai reprezentációs
termékek és védõital beszerzése/2008. – K. É. –
9347/2008)
25643 Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft. (videoendoszkóp rendszerek összeállításához
szükséges készülékek beszerzése – K. É. – 9243/2008)
25647 Tiszaföldvár Város Önkormányzata [Tiszaföldvár Város
Önkormányzata részére hosszú lejáratú hitel biztosítása az MFB által biztosított Sikeres Magyarországért
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogramban (ÖKIF) megjelölt 1.2 hitelcél. – K. É. –
9278/2008]

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

25653 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (Kaszálás–2/2008 – K. É. –
9008/2008)
25655 Balatonfüred Város Önkormányzata [Balatonfüred, Széchenyi u. járda és kerékpárút felújítása, térvilágítás létesítése és a vonatkozó járulékos munkák elvégzése
(Zákonyi u. II. ütem) – K. É. – 7275/2008]
25657 Budapest Fõváros V. Kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata [Budapest V. kerület, Sas utca (József Attila
és Arany János utca között) díszburkolat építése engedélyezési eljárásának lefolytatása és a kivitelezés megvalósítása – K. É. – 6867/2008]
25660 Budapest Fõváros XV. Kerületi Önkormányzat (Palota-busz tájékoztató az eljárás eredményérõl – K. É. –
9213/2008)
25662 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat [Balatonszárszó, Móra Ferenc u. 7. (hrsz.: 1469) szám alatt található ingatlan tulajdonjogának megvásárlása –
K. É. – 9239/2008]
25665 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (útépítési
munkák elvégzése – K. É. – 7810/2008)
25668 Budapesti Rendõr-fõkapitányság (nyomkutató, nyomrögzítõ munka végzéséhez szükséges, a magyar rendõrség krimináltechnikai és kriminalisztikai vizsgálati
rendszeréhez illeszkedõ anyagok és eszközök beszerzése tárgyában – K. É. – 8797/2008)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

25670 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest, X. kerület, Liget utca, Bánya utca–Ónodi utca közötti szakaszán
(hrsz.: 39139/1) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
8245/2008]

25633 HEVA Hevesi Önkormányzati Vagyonkezelõ Kft. (fürdõfejlesztés és -üzemeltetés – K. É. – 9238/2008)

25672 Földmérési és Távérzékelési Intézet (digitális légi fényképezés és digitális ortofotó beszerzési eljárás eredménye
– K. É. – 9412/2008)

3740

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

25675 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (hulladékgyûjtõ és
-szállító célgépek szállítása – K. É. – 7884/2008)
25676 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (az intézet coronariastent, nyomásmérõ vezetõdrót és intraaortikus ballonpumpa-katéter igényének biztosítása –
K. É. – 8800/2008)

2008/26. szám

25732 Szabadság Mezõgazdasági Szövetkezet, Tiszalök (ajánlatkérõ részére 3 darab rakodógép és 1 darab trágyavilla szállítása – K. É. – 9162/2008)
25735 Székesfehérvári Épületfenntartó és Hõszolgáltató Zrt.
(SZÉPHÕ Zrt. számára korlátlan felhasználású internetszolgáltatás biztosítása – K. É. – 9185/2008)

25682 Hévízgyógyfürdõ és Szent András Reumakórház Kht.
[(beruházási hitel felvétele (SG-392.) – K. É. –
9130/2008]

25737 Székesfehérvári Épületfenntartó és Hõszolgáltató Zrt.
(SZÉPHÕ Zrt. kezelésében lévõ önkormányzati épületek karbantartása – K. É. – 9186/2008)

25685 Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(e-Önkormányzat – K. É. – 8697/2008)

25739 Szentes Város Önkormányzata (központi konyha felújítása, tájékoztató az eljárás eredményérõl – K. É. –
8601/2008)

25687 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. (radarmûszerek beszerzése – K. É. – 9111/2008)
25698 Kisbér Város Önkormányzata (lakossági, közületi és közterületi szilárd hulladékok kezelése, részvétel az új hulladékgazdálkodási rendszer kialakításában és a szeméttelep rekultivációjában eljárás eredménytelensége
– K. É. – 9173/2008)
25700 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal [a Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) Székesfehérvári Mérésügyi és Mûszaki Biztonsági Hatóságának helyet adó ingatlan bérlete a dokumentációban
részletezettek szerint határozatlan idõtartamra. Bérleti
szerzõdés – K. É. – 8991/2008]
25703 Magyar Nemzeti Bank (gépészet, víz- és központifûtésszerelés, -üzemeltetés, -karbantartás, -javítás 012/2008 –
K. É. – 8787/2008)

25743 Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának tájékoztatója az eljárás eredményérõl – K. É. – 8793/2008)
25745 Újszilvás Község Önkormányzata (újszilvási általános iskola korszerûsítése a 21. századi követelményeknek
megfelelõen, integrált nevelés-oktatásra való áttérés
II. ütem – K. É. – 7872/2008)
25747 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (kézi
sûrûségmérõ – tájékoztató – K. É. – 8306/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

25705 Magyar Turizmus Zrt. (turisztikai kiadványok és promóciós eszközök nyomdai kivitelezése – K. É. – 7272/2008)
25712 Mátrai Erõmû Zrt. (ME Zrt. 04/2007 számú tájékoztatója az eljárás eredményérõl – K. É. – 9282/2008)
25714 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [tájékoztató a 88. sz.
fõút Sárvár elkerülõ szakasz (0+200–3+712 km-sz. között) építési munkáinak megvalósítása tárgyú eljárás
eredményérõl – K. É. – 8865/2008]
25717 Nemzeti Nyomozó Iroda (ajánlatkérõ objektumainak
õrzése – K. É. – 7178/2008)
25719 Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (az
ÚMLP ATL-kampány tervezése és megvalósítása –
K. É. – 8959/2008)
25722 Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi Régió Ivóvíz-minõségének Javításáért [észak-alföldi ivóvízminõség-javító projekt (program I. ütem) Jász-Nagykun-Szolnok megyei vízmûtelepek rekonstrukciója tárgyú közbeszerzési eljárás eredményérõl szóló tájékoztató – K. É. – 9018/2008]
25724 Országos Vérellátó Szolgálat (2/OVSZ/2008. sz. Vérszûrõk – tájékoztató az eljárás eredményérõl – K. É. –
9344/2008)
25727 Pannon Egyetem (Pannon Egyetem – tájékoztató az eljárás eredményérõl: vagyonvédelem – K. É. –
8816/2008)
25729 Semmelweis Egyetem (hõellátó rendszer korszerûsítése
a Semmelweis Egyetem egyes szervezeteinél – K. É. –
8776/2008)

25750 BOTÉSZ Bodzatermelõk Értékesítõ Szövetkezete (gépjármûvek és pótkocsik mûszaki specifikáció szerint történõ beszerzése – K. É. – 7782/2008)
25750 Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
(Budapest Fõváros XI. Kerület Önkormányzata területén parkfenntartás és parki fák fenntartása – K. É. –
8963/2008)
25751 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (3 db betegmelegítõ
készülék szállítása (1 926 000 Ft) – K. É. – 6753/2008)
25752 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (83 db mûtõi berendezés szállítása – K. É. – 6754/2008)
25752 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat [1 db aneszteziológiai fecskendõs gyógyszeradagoló készülék (TIVA/
TCI) szállítása – K. É. – 6755/2008]
25753 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (2 db volumetrikus
infúzióadagoló készülék szállítása – K. É. – 6756/2008)
25754 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (7 db nagyfrekvenciás vágókészülék szállítása – K. É. – 6757/2008)
25754 Kalocsai Fegyház és Börtön (élelmiszer-ipari termékek
és nyersanyagok beszerzése – K. É. – 7709/2008)
25755 MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. [Magyar Fejlesztési Bank Rt.-nél üzemelõ, a pályázati úton
szétosztott pénzeszközöket kezelõ rendszer (TK-PIR)
határozott idejû bérlése – K. É. – 8950/2008]
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25756 Magyar Nemzeti Bank (utaztatás és rendezvényszervezés – K. É. – 8935/2008)
25756 Magyar Nemzeti Bank (felvonóüzemeltetés és -karbantartás – K. É. – 8942/2008)
25758 Magyar Televízió Zrt. (Sony típusú televíziós mûszaki
eszközeihez különféle rögzítés – K. É. – 5809/2008)
25758 Magyar Turizmus Zrt. [A/4-es és francia méretû (irkafûzött és leporelló) turisztikai kiadványok nyomdai kivitelezése – K. É. – 7277/2008]
25759 Mór Város Önkormányzata (Mór, támogató szolgálat ellátása – K. É. – 9219/2008)
25760 Nógrád Megye Önkormányzata [egy megközelítõleg
bruttó 1,5 milliárd Ft beruházási költségû 150 férõhelyes bentlakásos szociális intézmény (idõsek otthona)
építésének és berendezésének teljes körû lebonyolítása
– K. É. – 7433/2008)
25760 Országos Vérellátó Szolgálat (7/OVSZ/2006. Mosatás tájékoztató a teljesítésrõl – K. É. – 9489/2008)
25761 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (24 havi szükségletet
biztosító szemészeti lencsék szállítása – K. É. –
7648/2008)
25762 Vám- és Pénzügyõrség Vegyvizsgáló Intézete (laboratóriumi mûszerek beszerzése kábítószer-vizsgáló laboratórium felszereléséhez – K. É. – 8927/2008)
25763 Vám- és Pénzügyõrség Vegyvizsgáló Intézete (laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséhez szükséges eszközök beszerzése – K. É. – 8931/2008)
25764 Vám- és Pénzügyõrség Vegyvizsgáló Intézete (kábítószer-vizsgáló laboratórium részére vegyszerek és eszközök beszerzése – K. É. – 8934/2008)
25764 Vám- és Pénzügyõrség Vegyvizsgáló Intézete (laboratóriumi eszközök beszerzése – K. É. – 8939/2008)
25765 VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
(kommunikációs akciók tervezése, lebonyolítása a
VÁTI Kht.-hez és az európai uniós támogatási programokhoz kapcsolódóan – K. É. – 8517/2008)
25766 Volánbusz Zrt. [az ajánlatkérõ részére 600 millió HUF
összegû rövid lejáratú (éven belüli) hitelszerzõdés megkötése – K. É. – 8995/2008]

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
25767 Budapest Fõváros V. Kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata (tervezési szerzõdés módosítása – K. É. –
9170/2008)
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25767 Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. (tájékoztató a Széchenyi gyógyfürdõ mûemléki rekonstrukciós munkáinak megvalósítása tárgyában, közbeszerzési eljárás
alapján létrejött szerzõdés módosításáról – K. É. –
9433/2008)
25768 Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. (tájékoztató a Szt.
Lukács gyógyfürdõ mûemléki rekonstrukciós munkáinak megvalósítása tárgyában, közbeszerzési eljárás
alapján létrejött szerzõdés módosításáról – K. É. –
9434/2008)
25768 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (Erdõsor
utcai lakótelepen közlekedési és parkolási rendszer fejlesztése – K. É. – 7900/2008)
25769 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (rekonstrukcióval egybekötött szolgáltatás-igénybevételt
biztosító 20 éves PPP-szerzõdés a BME Schönherz Zoltán Kollégiumában – K. É. – 7989/2008)
25770 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság [Gyõr–Gönyû országos közforgalmú kikötõ építése,
intermodális központ közlekedési kapcsolatainak kialakítása (COLAS 2007 Konzorcium) – K. É. –
7908/2008]
25775 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt. [VII. ker. Bajza u. (Városligeti fasor–Damjanich u. között) csatornarekonstrukció – K. É. – 7992/2008]
25776 Magyar Nemzeti Bank (a Magyar Nemzeti Bank kommunikációs tevékenységének támogatása, komplex PRés marketingkommunikációs szolgáltatások nyújtása
– K. É. – 8946/2008)
25777 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (62. sz. fõút
26+400–36+960 km-szelvények közötti Seregélyest elkerülõ szakaszának engedélyezési tervének korszerûsítése, valamint kiviteli terv készítése – K. É. – 8892/2008)
25778 Sajó–Bódva-völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás [vállalkozási szerzõdés a FIDIC
sárga könyve (magyar nyelvû kiadás 2001.) alapján a
Sajó–Bódva-völgyi regionális szilárdhulladék-kezelési
program Szuhakálló–Múcsony elkerülõ út, Ózd átrakóállomás, hulladékgyûjtõ udvar és közúti csatlakozás
építésére – K. É. – 8996/2008]
25779 Szentes Város Önkormányzata (Kiss Bálint utca, 5. sz.
szerzõdésmódosítás – K. É. – 8627/2008
25780 Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a Roma Integráció Évtizede Program Nemzetközi Irányító Bizottság
üléseinek összehívása, szervezése, lebonyolítása, Danubius Hotel Flamenco – K. É. – 8028/2008)
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A Közbeszerzési Értesítõ 70. számának (2008. június 20.) tartalomjegyzékérõl

25790 A Közbeszerzések Tanácsa elnökének tájékoztatója a Közbeszerzési Értesítõ elektronikus megjelentetésérõl
25791 A Közbeszerzések Tanácsa Titkársága pályázatot hirdet
jogi végzettséggel rendelkezõk részére a Jogi osztályra
25792 A Közbeszerzések Tanácsa Titkársága pályázatot hirdet
jogi végzettséggel rendelkezõk részére a Hirdetményellenõrzési osztályra

25873 Szociális Szolgáltató Központ, Kazincbarcika (Szociális
Szolgáltató Központ fenntartásában mûködõ intézmények részére élelmiszer beszerzése – K. É. – 9171/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására
25879 Gödöllõ Város Önkormányzata (villamos energia beszerzése – Gödöllõ – 2008 – K. É. – 8806/2008)

HIRDETMÉNYEK
Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására
Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hirdetmények
Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
25793 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (a kecskeméti agglomeráció szennyvíz-elvezetési és -tisztítási
rendszerének fejlesztése – 3. számú építési szerzõdés –
új komposztálótelep – K. É. – 9143/2008)
25800 Magyar Államkincstár
– K. É. – 8560/2008)

(üzemeltetés,

karbantartás

25813 Magyar Államkincstár (takarítás – K. É. – 8563/2008)
25824 Magyar Közút Kht. (tervezési szerzõdés Heves megyei
hidak felújítási munkái kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére – K. É. – 9020/2008)
25828 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (gyorsforgalmi
utak, közutak és vasúti beruházások terület-elõkészítésével kapcsolatos geodéziai feladatok elvégzése – K. É. –
9115/2008)
25837 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [ajánlati felhívás
Ukk (bez.)–Boba deltavágány (bez.) vonalszakasz vágányrehabilitációs munkáinak elvégzésére – K. É. –
9158/2008]
25843 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [ajánlati felhívás a
33. sz. fõút 71+825–74+513 km-szelvények közötti szakasza (Hortobágy átkelés I. ütem) 11,5 tonnás burkolatmegerõsítése és -szélesítése kivitelezési, valamint
hídfelújítási munkáinak elvégzésére – K. É. –
9159/2008]
25849 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [ajánlati felhívás
M86 gyorsforgalmi út Szeleste–Gyõr-Moson-Sopron
megyehatár 98+300–119+770 km-sz. közötti szakasz
környezeti, kulturális örökségvédelmi és megvalósíthatósági hatástanulmány elkészítése tárgyban – K. É. –
9323/2008]

25885 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erõforrás Programok Irányító Hatósága (a pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése
– K. É. – 8654/2008)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására
25897 Nemzeti Közlekedési Hatóság [oktatásszervezést nyilvántartó, vizsgaszervezést megvalósító és vele együttmûködõ ügyiratkezelõ program beszerzése, üzembe helyezése, bevezetése és támogatása (két ütemben)
– K. É. – 9226/2008]

Tájékoztató az eljárás eredményérõl
25903 Budapest Fõváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata (rekreációs központ tervezése és kivitelezése
– K. É. – 9248/2008)
25906 Budapesti Rendõr-fõkapitányság (nyomkutató, nyomrögzítõ munka végzéséhez szükséges, a magyar rendõrség krimináltechnikai és kriminalisztikai vizsgálati
rendszeréhez illeszkedõ anyagok és eszközök beszerzése – K. É. – 8802/2008)
25910 Hévízgyógyfürdõ és Szent András Reumakórház Kht. [beruházási hitel felvétele (SG-392.) – K. É. – 9122/2008]
25913 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (izotópok eljárásban szerzõdéskötés – K. É. –
9346/2008)
25918 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. (radarmûszerek beszerzése – K. É. – 9281/2008)
25929 Kisbér Város Önkormányzata (lakossági, közületi és közterületi szilárd hulladékok kezelése, részvétel az új hulladékgazdálkodási rendszer kialakításában és a szeméttelep rekultivációjában tárgyú eljárás eredménytelensége – K. É. – 9172/2008)

25855 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás a
Közép-magyarországi Operatív Program keretében
megvalósításra kerülõ közútépítésekhez kapcsolódó lebonyolító mérnöki tevékenység ellátására – K. É. –
9324/2008)

25932 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az M43
autópálya 3+000–9+7000 km-sz. közötti szakasz, valamint a csatlakozó építmények kivitelezési munkáinak
elvégzése tárgyú közbeszerzési eljárásban – K. É. –
8992/2008)

25862 Országos Rendõr-fõkapitányság Országos Baleset-megelõzési Bizottság (tanévkezdeti kampány – K. É. –
9294/2008)

25936 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az eljárás eredményérõl az M43 autópálya 9+700–18+400
km-sz. közötti szakasz, valamint a csatlakozó építmények kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában
– K. É. – 8998/2008)

25867 Székesfehérvári Épületfenntartó és Hõszolgáltató Zrt. (beruházási hitelfelvétel – K. É. – 9227/2008)
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25940 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az eljárás eredményérõl az M43 autópálya 18+400–34+ 600
km-sz. közötti szakasz, valamint a csatlakozó építmények kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában
– K. É. – 9002/2008)
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A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények
Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

25943 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az eljárás eredményérõl az M43 autópálya 43. sz. fõúti lekötése Makó térségében, valamint a csatlakozó építmények
kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában – K. É. –
9005/2008)

25978 Budapest Fõváros V. Kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata (Budapest V. kerület közigazgatási területén
lévõ kazánházak komplett gépészeti és elektromos felújítása, finanszírozása és 7 éves üzemeltetése – K. É. –
9622/2008)

25947 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az eljárás eredményérõl az M0 keleti szektor Rákospalotai
határút kivitelezési munkái mérnöki felügyelete, valamint a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban való közremûködés tárgyában – K. É. – 9206/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

25950 Tisza-tavi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás [csípõszúnyog-gyérítés kivitelezése légi biológiai, légi kémiai és földi kémiai (melegköd) módszerrel a Tisza-tó
térségében a 2008–2010. évekre – K. É. – 8973/2008]

25985 Szegedi Tudományegyetem (SZTE egyes épületeinek
érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata, villámvédelmi felülvizsgálata, illetve a korábbi vizsgálatok során talált hibák kijavítása – K. É. – 9384/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
Tájékoztató az eljárás eredményérõl egyes ágazatokban
25955 Fõgáz Földgázelosztási Kft. [Budapest XIII. ker., Gogol
utca; Váci út–Hegedûs Gyula utca közötti szakaszán
(hrsz.: 25500) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
9357/2008]
25958 Fõgáz Földgázelosztási Kft. [Budapest X. ker. Gergely
utca; Kõér utca–Gergely utca 76. sz. közötti szakaszán
és a Gergely utca–Kõér utca csomópontban (hrsz.:
41803/4) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
9358/2008]
25962 Fõgáz Földgázelosztási Kft. [Budapest XVI. ker., Rákospalotai határút–Rigó utcai körzeti nyomásszabályozó
(hrsz.: 111276) rekonstrukciójához bekötõvezetékek létesítése – K. É. – 9360/2008]
25966 Fõgáz Földgázelosztási Kft. [Budapest V. ker. Szerb utca; Váci utca–Veres Pálné utca közötti szakaszán
(hrsz.: 23956) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
9361/2008]

25988 Fejér Megyei Szent György Kórház [computertomográfiás (CT) és mágneses rezonancián alapuló (MR)
diagnosztikai vizsgálatok végzése fekvõ- és járóbetegek
részére – K. É. – 9598/2008]
25992 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (vagyonbiztonsági és vagyonvédelmi tevékenységek végzése, szállítmánykísérés, telephelyek õrzése,
portaszolgálat, járõrözés feladatrendszer ellátása
– K. É. – 8763/2008)
25996 Zala Megyei Önkormányzat [Zala Megyei Önkormányzat Idõsek Otthona (Zalakomár) sármelléki telephelyén mûködõ élelmezési részleg üzemeltetése, a Sármellék és a Szentgyörgyvár Önkormányzata Általános
Mûvelõdési Központ tagiskolájának és tagóvodájának,
valamint az önkormányzatok szociális étkeztetési feladatainak ellátása – K. É. – 9180/2008]

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
Módosítás
25971 Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (az MNV Zrt. saját
és rábízott vagyoni körébe tartozó ingatlanokkal, valamint a székházzal kapcsolatos ingatlankezelési, õrzési
szolgáltatásai – ajánlati felhívásának módosítása
– K. É. – 9240/2008)

Helyesbítés
25977 Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (az MNV Zrt. saját
és rábízott vagyoni körébe tartozó ingatlanokkal, valamint a székházzal kapcsolatos ingatlankezelési, õrzési
szolgáltatások – ajánlati felhívásának helyesbítése
– K. É. – 9334/2008)

26003 Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság [új vagy újszerû (maximum 4 hónapos) hosszú gémkinyúlású lánctalpas kotrógép beszerzése – K. É. –
9108/2008]
26005 Baja Város Önkormányzata [Baja 51. sz. fõút–55. sz. fõút
csomópontjának (Jelky András tér) áttervezése, autóbuszöböl és 2 db szabványos gyalogátkelõhely tervezése
– K. É. – 9260/2008]
26009 Balmazújváros Város Önkormányzata (étkezési utalvány
beszerzése 2008. – K. É. – 9040/2008)
26013 Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány (étkezési és
kultúrautalványok beszerzése – K. É. – 9391/2008)
26016 Budapest Fõváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata
(Budapest XIX. ker., Kossuth tér környezetrendezési és
parkrekonstrukciós kiviteli munkái – K. É. –
9431/2008)
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26020 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata [az önkormányzat tulajdonában lévõ csapadékvíz-csatorna és
csapadékvíz-elvezetõ árok tervezésére vonatkozó egyesített terv készítése (vízjogi engedélyes és kiviteli terv)
– K. É. – 9202/2008]
26025 Hatvan Város Önkormányzata (Hatvan, Hegyalja útról
nyíló lakópark I., II. jelû úthálózat és csapadékvíz-elvezetés építése – K. É. – 9515/2008)
26028 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési
Igazgatóság [a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság (KvVM FI) számára a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) tartalmát és pályázati lehetõségeit ismertetõ események, rendezvények tervezése, szervezése és teljes körû lebonyolítása – K. É. – 9368/2008]
26034 Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye (élelmiszer 12 hónapra – K. É. –
8494/2008)
26041 Országos Rendõr-fõkapitányság Gazdasági Fõigazgatóság
(fonyódi rendõrkapitányság objektumainak takarítása
– K. É. – 8613/2008)
26044 Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya Péch Antal Mûszaki Szakképzõ Iskola és Gimnázium részére 2 db CNC-esztergagép beszerzése – K. É. –
9056/2008)
26048 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszprém, Harmat u. útépítési, csapadékvíz-elvezetési és
támfalépítési engedélyezési terveinek, közbeszerzési
tenderterveinek és kiviteli terveinek elkészítése
– K. É. – 9320/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
26052 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (takarítás-3/2008 – K. É. –
9487/2008)
26057 Bányavagyon-hasznosító Kht. (4 db szénhidrogén ipari
célú mélyfúrás rekultivációja – K. É. – 8333/2008)
26062 Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
(XIV. kerület Õrnagy utca útburkolatának felújítása
– K. É. – 9035/2008)
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26088 NYÍR-KERT Zöldség-, Gyümölcstermelõi Értékesítõ
Szövetkezet (mûanyag konténer és fa tartályláda beszerzése – K. É. – 8759/2008)
26094 Ostffyasszonyfai Petõfi Mezõgazdasági Szövetkezet (állattartó telep korszerûsítése, trágyakezelés megoldása
és mezofil technológián alapuló biogázüzem létesítése
– K. É. – 7878/2008)
26099 Pesterzsébet Önkormányzata (Útépítések 2008. – 2. ütem
ajánlati felhívás – K. É. – 9552/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
Tájékoztató az eljárás eredményérõl
26110 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (HR-program szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése – K. É. –
9460/2008)
26112 Bajai Kórház [épülettakarítási szolgáltatás megrendelése (SG-345) – K. É. – 9686/2008]
26114 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Budapest XVI. kerületi önerõs útépítések I. – K. É. –
9444/2008)
26119 Budapest XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzata (a Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvû
Nemzetiségi Gimnázium felújítása és átalakítása, valamint hozzá tartozó sportpálya és kert építése – K. É. –
7995/2008)
26122 Budapest XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzata (Budapest Hegyvidék Csörsz Utcai Sportcentrum területén
külsõ úszómedence, kert és kerítés kialakítása – K. É. –
7997/2008)
26124 Debreceni Hõszolgáltató Zrt. [Debrecen Fényes udvari lakótelep távhõkörzetben 35 db (jellemzõen 160/60 kW
teljesítményû) fûtési-használatimelegvíz-termelõ hõközpont gépészeti, berendezéseinek építése, távfûtési vezetékek felújítása, építése, szerelvények beépítésével együtt
– K. É. – 9481/2008]
26127 Eötvös Loránd Tudományegyetem Mûszaki és Üzemeltetési Igazgatóság (ELTE ÁJK épület kazánház és fûtési
hálózat rekonstrukciója – K. É. – 7438/2008)

26066 Bükki Nemzeti Park Igazgatósága (az ipolytarnóci õsmaradványok természetvédelmi területén található fogadóépület, valamint a területen található 3D és 4D vetítõrendszerek üzemeltetése és karbantartása – K. É. –
8737/2008)

26129 FGSZ Földgázszállító Zrt. (FGSZ Zrt. részére 2008. évre
szûrõ-szeparátor beépítések tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése – K. É. – 9165/2008)

26071 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
(gönyûi magaspart-helyreállítási és Helemba-szigeti
mellékág mederfenék-stabilizációs munkái – K. É. –
9031/2008)

26137 FGSZ Földgázszállító Zrt. (irányítástechnikai rendszerek rekonstrukciója – 2008. – K. É. – 9169/2008)

26075 Ferencvárosi Önkormányzat (a Bp. IX., Viola u. 52. sz. lakóépület teljes felújítása – K. É. – 9249/2008)
26080 Haladás Mg. Zrt., Somogysárd [ajánlatkérõ sertéstelepi
trágyakezelésének korszerûsítése II. ütem (technológia) – K. É. – 9587/2008]
26083 MAGOR-DAK Mezõgazdasági és Befektetési Zrt. (állattelepi gépbeszerzés – K. É. – 8603/2008)

26132 FGSZ Földgázszállító Zrt. (FGSZ Zrt. 2008. évi katódvédelmi rekonstrukció – K. É. – 9168/2008)

26140 Grand-Coop TÉSZ Termelõi és Értékesítõ Kft. (ajánlatkérõ részérõl anyagmozgató és szállítóeszközök, post
harvest technológiai berendezések, eszközök támogatásból megvalósuló beszerzése – K. É. – 7535/2008)
26143 Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás (regionális komplex hulladékkezelõ központ és
lerakó létesítése Gyõr-Sashegy területen – K. É. –
9516/2008)
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26146 Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
(Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság épületeinek takarítása, parkgondozás, üzemeltetés
– K. É. – 9510/2008)
26149 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ [mohácsi
határkikötõ üzemeltetése – K. É. – 8426/2008]
26151 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (vírusvédelem
– K. É. – 8894/2008)
26169 Mátrai Gyógyintézet (2 évre vonatkozó gyógyszer-, citosztatikum-, infúzió-, kötszer- és fertõtlenítõszerszükségleteinek beszerzése – K. É. – 7985/2008)
26172 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a budapesti északi vasúti Duna-híd kiegészítõ építési munkái
megvalósítása tárgyú eljárás eredményérõl – K. É. –
9241/2008)
26175 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [tervezési szerzõdés
az M4 gyorsforgalmi út Fegyvernek–Püspökladány közötti szakasz tanulmánytervének, elõzetes (környezetvédelmi) vizsgálati dokumentációjának elkészítésére
– K. É. – 8925/2008]
26177 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nyíregyháza megyei jogú város polgármesteri hivatala
A épület I. emelet részleges átalakítása és rekonstrukciója, valamint belsõ udvari homlokzat és belsõ udvari
közmûvezetékek cseréje, parkosítás – K. É. –
9551/2008)
26180 Pest Megyei Bíróság (takarítás szolgáltatás beszerzése
– K. É. – 9342/2008)
26182 Százhalombatta Város Önkormányzat (bárányhimlõ és
rotavírus elleni oltóanyag beszerzése és a védõoltás térítésmentes biztosítása – K. É. – 9351/2008)
26184 Szegedi Tudományegyetem (mobil távközlési szolgáltatás igénybevétele és alközponti közvetlen mobilkapcsolat biztosítása, valamint mobilkészülékek beszerzése
– K. É. – 8297/2008)
26187 Tököl Város Önkormányzata (városi uszoda üzemeltetése – K. É. – 8213/2008)
26189 VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
(a VÁTI Kht. 2008–2010. évi hirdetéseinek közzététele
a nyomtatott és az elektronikus médiában – K. É. –
8336/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
26192 Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ (4 részes épületfelújítás és -bõvítés – K. É. – 9061/2008)
26192 DÉMÁSZ Zrt. (20 kV-os tokozott kapcsolóberendezés
– K. É. – 9445/2008)
26193 DÉMÁSZ Zrt. (KÖF/KIF szabadvezetéki szigetelõk
szállítása – K. É. – 9490/2008)
26193 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (tehergépkocsi beszerzése – K. É. – 9544/2008)
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26194 Naszály–Galga TISZK Kht. (Naszály–Galga TISZK
Kht. – bútorbeszerzés – K. É. – 9343/2008)
26195 Országos Vérellátó Szolgálat (9/OVSZ/2007. „Zárt vérvételi zsákrendszerek és transzferzsák” tájékoztató a
szerzõdés részteljesítésérõl – K. É. – 9612/2008)
26195 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete [szervezeti kultúrafejlesztés-vezetõképzés (KNNY 09/06) – K. É. –
9616/2008]
26196 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Holt-Tisza –
teljesítés – K. É. – 8875/2008)
26196 Tisza Volán Zrt. (a Tisza Volán Zrt. gépjármûveihez
szükséges kenõanyagok beszerzése – K. É. – 9466/2008)
26197 Tolna Város Önkormányzata (huszárlaktanya integrált
fejlesztése – szakértõi segítségnyújtás és fordítás
– K. É. – 7516/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
26198 DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. (Ivóvíz 3.1 – szerzõdésmódosítás – K. É. –
9465/2008)
26199 Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma (ST-28., kardiovaszkuláris és onkológiai komplex
regionális egészségcentrum modell beruházás megvalósítása – K. É. – 7778/2008)
26200 FGSZ Földgázszállító Zrt. (FGSZ Zrt. részére Pilisvörösvár–Százhalombatta között DN800PN63 földgázszállító vezeték és kapcsolódó létesítményeinek megépítése – K. É. – 9625/2008)
26201 Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (zámolyi tározó, mederburkolat helyreállítása
I. ütem – K. É. – 9425/2008)
26202 MECSEK-ÖKO Zrt. (meddõanyag- és földszállítás
– K. É. – 9341/2008)
26202 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Nagykálló ép. ber. II. – K. É. – 9277/2008)

Helyesbítés
26204 Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. [a Közbeszerzési
Értesítõ 65. számában, 2008. június 9-én, K. É. –
8425/2008 számon megjelent ajánlati felhívás helyesbítése (elektronikus) – K. É. – 9611/2008]
26204 Karolina Kórház-Rendelõintézet, Mosonmagyaróvár
(a Közbeszerzési Értesítõ 66. számában 2008. június
11-én, K. É. – 7873/2008 számon megjelent ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. – 9597/2008)

Módosítás
26205 Szombathelyi Tangazdaság Zrt. (Szombathelyi Tangazdaság Zrt., állattartó telepek korszerûsítése, szarvasmarhatelepek – K. É. – 9322/2008)
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A Közbeszerzési Értesítõ 71. számának (2008. június 23.) tartalomjegyzékérõl

26214 A Közbeszerzések Tanácsa elnökének tájékoztatója a Közbeszerzési Értesítõ elektronikus megjelentetésérõl
26215 A Közbeszerzések Tanácsa Titkársága pályázatot hirdet
jogi végzettséggel rendelkezõk részére a Jogi osztályra
26216 A Közbeszerzések Tanácsa Titkársága pályázatot hirdet
jogi végzettséggel rendelkezõk részére a Hirdetményellenõrzési osztályra

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására
26260 Magyar Agrárkamara (a Magyar Agrárkamara által
mûködtetett Központi Szakmai Koordinációs Iroda
munkáját támogató, központi koordinációs és szervezési feladatokhoz kapcsolódó szakmai segítségnyújtás
biztosítása – K. É. – 8866/2008)

Elõzetes tájékoztató hirdetmény
HIRDETMÉNYEK

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

26268 Budapest Fõváros X. Kerület Kõbányai Önkormányzat
(82 vételezési helyre villamos energia beszerzése
– K. É. – 7714/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl
26270 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (a humánerõforrás-gazdálkodás különbözõ szintjeit támogató egyedi
szoftver szállítása – K. É. – 9512/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

26217 Bajai Kórház [gyógyszerek,
(SG-398) – K. É. – 9517/2008[

infúziók

beszerzése

26222 Eszterházy Károly Fõiskola (az Eszterházy Károly Fõiskola részére hõenergia-szolgáltatás beszerzése – K. É. –
9452/2008)
26228 Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (Munkaerõ-piaci Alap képzési alaprésze terhére nyújtott – három elkülönülõ – szakképzési és felnõttképzési célú támogatás ellenõrzése – K. É. – 8290/2008)
26234 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet (tüdõvarró gépek, -tárak beszerzése (SG-397) – K. É. –
9457/2008)

Építési koncesszió
26242 Budapest Fõváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata
(építési koncesszió – K. É. – 8459/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

26273 Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (az önkormányzat kezelésébe tartozó zöldfelületek és
zöldterületek, valamint utcai fasorok fenntartási munkái az ajánlati dokumentációban részletesen meghatározottak szerint – K. É. – 8085/2008)
26276 Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata [Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata fenntartásában mûködõ intézményekben (óvodák, általános és középiskolák, felnõtt szociális intézmények) közétkeztetés
biztosítása az önkormányzat tulajdonában lévõ konyhák bérlésével és mûködtetésével – K. É. – 8090/2008]
26279 Cegléd Gesztor Önkormányzat a Duna–Tisza-közi Nagytérség Településeinek Tulajdonközössége (Duna–Tiszaközi nagytérség regionális települési szilárhulladékgazdálkodási rendszere keretében a meglévõ lerakók rekultiválásának megvalósítása – K. É. – 9436/2008)
26283 Fõvárosi Fõügyészség (étkezési utalvány – K. É. –
9399/2008)
26287 Gödöllõ Város Önkormányzata (villamos energia beszerzése – Gödöllõ – 2008 – K. É. – 8993/2008)
26289 Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat (Petz Aladár Megyei Oktató Kórház részére orvosi gép-mûszer
beszerzése – K. É. – 8681/2008)

26249 Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala (mobil távbeszélõ szolgáltatások beszerzése – K. É. – 9338/2008)

26292 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (bányamûveléssel
érintett területek adatbázisának összeállítása, a szükséges adatok gyûjtése, számítása és digitális rendszerben
való rögzítése – K. É. – 9029/2008)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

26296 Magyar Nemzeti Bank (gépészet, víz- és központifûtésszerelés, -üzemeltetés, -karbantartás, -javítás 012/2008
– K. É. – 9302/2008)

26254 Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató
Kft. (biztosítási szerzõdések – K. É. – 9327/2008)

26300 Önkormányzati Intézmények Gazdasági Hivatala (élelmezési nyersanyag beszerzése – K. É. – 9245/2008)
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26306 Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szabadtéri Néprajzi Múzeum új bejárati épületének építése belsõ fogadótér kialakításával – K. É. – 8952/2008)
23309 VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
(a VÁTI Kht. 2008–2010. évi hirdetéseinek közzététele
a nyomtatott és az elektronikus médiában – K. É. –
8286/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl egyes ágazatokban
26313 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (különféle típusú vasbeton aljak – K. É. –
8508/2008)
26316 FGSZ Földgázszállító Zrt. (FGSZ Földgázszállító Zrt.
2008. évi mûtárgy-rehabilitáció és vezetékszakasz-kiváltások – K. É. – 5124/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények
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Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
26364 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (közétkeztetés – K. É. – 9268/2008)
26368 Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata (közétkeztetés
biztosítása – K. É. – 9631/2008)
26374 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. (biztonságtechnikai rendszerfelügyelet és recepciós feladatok ellátása – K. É. – 9613/2008)
26379 Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft. (vesekõzúzó-kezelések ellátása – K. É. –
9533/2008)
26383 Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás (közétkeztetés –
Szeghalom közigazgatási területén idõsek klubjaiban,
idõsek otthonaiban – K. É. – 9250/2008)
26388 Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás (közétkeztetés –
Körösújfalu, Bucsa területén – K. É. – 9251/2008)
26392 Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás (közétkeztetés –
Füzesgyarmat, Dévaványa területén – K. É. –
9252/2008)
26396 Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás (közétkeztetés –
Vésztõ területén – K. É. – 9253/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

26323 Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat (sportpálya
mûfû burkolatának cseréje és telepítése, a szükséges alépítményi munkálatok elvégzése, világítás kiépítése
– K. É. – 9179/2008)
26328 Mór Város Önkormányzata (Mór, járdaépítések és útfelújítások – K. É. – 9539/2008)
26334 Szabadság Mezõgazdasági Szövetkezet, Tiszalök (tehenészeti telep átalakítása vállalkozási szerzõdés keretében
– K. É. – 9623/2008)
26342 Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre (nyilvánosság
biztosítása, disszemináció – K. É. – 9665/2008)
26348 Szegedi Tudományegyetem (SZTE Károlyi Mihály Kollégium, 10 emeletes épületrész épületgépészeti és kapcsolódó építészeti felújítása – K. É. – 9752/2008)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására
26352 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (építési-bontási hulladékfeldolgozó rendszer üzemeltetése
– K. É. – 9843/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására
26359 Szentendre Város Önkormányzata (Szentendre, Görög
u. 1. szám alatti ingatlan építési koncesszió keretében
történõ hasznosítása – K. É. – 8982/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
26401 Arany János Általános Iskola, Lenti (élelmiszer-alapanyag beszerzés – K. É. – 9112/2008)
26406 Békés Megyei Bíróság (étkezési utalvány – K. É. –
8690/2008)
26408 Berettyó Menti Mezõgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (ajánlatkérõ esztári tehenészetében szilárd fázisú trágyatároló és csatlakozó betonút építése – K. É. –
8762/2008)
26413 Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat
(1 millió Ft egyedi értéket meghaladó karbantartási,
felújítási, beruházási munkákkal kapcsolatos lebonyolítói-mûszaki ellenõri tevékenység – K. É. – 9504/2008)
26416 Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal
(étkezési és meleg étel vásárlására jogosító étkezési
utalvány beszerzése, adásvételi szerzõdés – K. É. –
9221/2008)
26419 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (iskolakezdési támogatás célú vásárlási utalványok – K. É. – 9421/2008)
26421 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (orvosi
gázok beszerzése – K. É. – 9508/2008)
26426 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (üzemanyagtöltõ gépkocsik tartályainak nyomáspróbája, átfolyásmérõinek hitelesítése, kalibrálása,
elasztikus tartályok nyomáspróbája 2008–2009-ben
– K. É. – 9048/2008)
26429 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség („homokfalbástya készletek” – K. É. –
9352/2008)
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26433 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (protokolláris tevékenységhez szükséges égetett
szeszes italok, díszpalackozott borok, díszdobozok és
csomagolóanyagok beszerzése – K. É. – 9443/2008)
26437 Kaposvári Egyetem (mobil- és vezetékes távközlési szolgáltatások biztosítása a Kaposvári Egyetem részére
– K. É. – 8009/2008)
26442 Komárom Város Önkormányzata (közlekedési építmények építése-szerelése során a mûszaki ellenõri feladatok ellátása – K. É. – 9521/2008)
26447 Komárom Város Önkormányzata [közlekedésépítési építmények építési-szerelési munkái szakterületen, valamint vízgazdálkodási építémények (vízi létesítmények)
szakterületen a mûszaki ellenõri feladatok ellátása
– K. É. – 9525/2008]
26451 Kovács és Kovács Mezõgazdasági Kft. [Kovács és Kovács Mezõgazdasági Kft. szebényi (hrsz.: 048/2) területén lévõ trágyatároló tér kialakítása és korszerûsítése
– K. É. – 9256/2008]
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26513 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (lakossági
hozzájárulással megvalósuló útépítések – K. É. –
9354/2008)
26519 Fõvárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház
(hotelépület nyílászárócseréje III. ütem – K. É. –
9316/2008)
26523 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (komplettírozott élelmiszercsomagok beszerzése – K. É. – 9049/2008)
26528 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (69M mozgókonyha felújítása – K. É. –
9348/2008)
26532 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (mûfû borítású sportpályák tervezése és építése – K. É. –
9523/2008)
26537 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (iparosított
technológiával épült lakóépületek felújítása – Jubileum
tér 5. – K. É. – 9569/2008)

26456 Magyar Imre Kórház, Ajka (tej, tejtermék beszerzése
– K. É. – 9448/2008)
26459 Magyar Imre Kórház, Ajka (hús, húskészítmények beszerzése – K. É. – 9449/2008)
26463 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (kisüzemi papírgép átalakításához szükséges alkatrészek beszerzése, valamint felújítási feladatok végrehajtása – K. É. –
9308/2008)
26467 Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet [szakiskolai fejlesztési program I. szakaszának (2003–2006.) hatás- és beválásvizsgálata – K. É. – 8983/2008]
26471 RING-GOLD Kft. (gumikerekes kotró-rakodó gép beszerzése – K. É. – 9032/2008)
26475 Szendrõlád Község Önkormányzata (napközis konyha
élelmiszer beszerzése – K. É. – 8696/2008)
26481 Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Lenti (élelmiszer-alapanyag beszerzése – K. É. – 8788/2008)
26486 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Egyesített Bölcsõdék, Zalaegerszeg, Ûrhajós u. 2. szám alatti
tagbölcsõde korszerûsítési munkáinak kivitelezése
– K. É. – 9030/2008)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban
26543 Magyar Posta Zrt. (postatechnológiai adattárház
(PTDW) fejlesztés II. ütem – K. É. – 9042/2008)

Elõzetes összesített tájékoztató
26549 BARCOMP Baromfinevelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4 db új baromfiistálló építése komplett tartástechnológiával és a meglévõ baromfiólakhoz tartozó takarmánytároló tartályok cseréje mérleggel együtt
– K. É. – 9584/2008)
26550 Baromfitenyésztési, Keltetési és Értékesítési Kft. (mélyalmos betonpadozatok felújítása és trágyatárolók építése
– K. É. – 9585/2008)
26551 HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszer-ipari Zrt.
(kiskunfélegyházi központi telepen 3 db új baromfiistálló építése komplett tartástechnológiával, a meglévõ
5 db ól hûtõrendszerének felújítása és 1 db szalmatároló építése – K. É. – 9586/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
26493 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (felületi csúszásellenállás
mérése – K. É. – 9656/2008)
26497 Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat (kerékpárút és kapcsolódó infrastruktúra kivitelezése
– K. É. – 9713/2008)
26502 Budapest Fõváros XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
(az Ady Endre utca hivatásforgalmi kerékpárút, parkolók és csatorna építése, kiviteli tervek készítése
– K. É. – 9404/2008)
26507 Budapest Fõváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata (szabadidõ-, kulturális és sportcentrum építése
– K. É. – 9037/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl
26553 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (call-center létszámbõvítésével összefüggésben, a többletlétszám elhelyezésére a Budapest, X. Fehér út 10. szám alatti bérleményben irodabérlet – K. É. – 9459/2008)
26555 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (Közép-Magyarország – adatrögzítés – K. É. – 9507/2008)
26558 Balassi Intézet (a Római Magyar Akadémia Palazzoépülete építésszerelési munkáinak kivitelezése – K. É. –
9566/2008)
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26560 Balassi Intézet (vállalkozási szerzõdés keretében a 2009.
évi New York-i–washingtoni Magyar Kulturális Évadhoz kapcsolódó teljes körû PR- és marketingkommunikációs feladatok megvalósítása – K. É. – 9593/2008)
26563 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház (elvi építési engedélyes terv és megvalósíthatósági tanulmány – K. É. – 9439/2008)
26566 Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
(cafeteria és egyéb közszolgálati juttatások – 2008.
– K. É. – 9547/2008)
26569 Budapest Fõváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata
(folyószámla-hitelszerzõdés tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetésérõl szóló tájékoztató – K. É. –
9845/2008)
26571 Fõnix Rendezvényszervezõ Kht. (Debrecen, Bartók Béla
Terem és a hozzá tartozó helyiségek és üvegfelületek takarítási feladatainak folyamatos ellátása – K. É. –
9427/2008)
26574 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (szelektív hulladékgyûjtõ edények beszerzése – K. É. – 8526/2008)
26575 Hungaro-Seghers Kft. (mohácsi sertéstelepek hígtrágya-kezelése, technológiai korszerûsítése – K. É. –
8328/2008)
26578 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet (takarítás tárgyú közbeszerzési eljárás eredménye – K. É. – 9378/2008)
26580 Kalocsa Város Önkormányzata Kórház-Rendelõintézet
(4337/Kalocsa/08 mosatás – K. É. – 8359/2008)
26583 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (tervellenõri feladatok ellátása – K. É. – 9501/2008)
26589 Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (nagyvállalati
elektronikus dokumentumkezelõ rendszer a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokkal – K. É. – 9647/2008)
26592 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ (Webriposte szoftverkövetés – K. É. – 8341/2008)
26594 Nemzeti Hírközlési Hatóság (megelõzõ egészségügyi szûrõvizsgálat – K. É. – 8338/2008)
26596 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (74. sz. fõút Nagykanizsa–Palin elkerülõ út kivitelezési munkáinak elvégzése – K. É. – 9435/2008)
26599 Nyíregyházi Városüzemeltetõ és Vagyonkezelõ Kft.
(Nyíregyháza város szilárd burkolatú útjainak, illetve
gyalog- és kerékpárútjainak melegaszfalttal történõ
kátyúzása – K. É. – 8267/2008)
26602 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (I. részfeladat:
ajánlatkérõ által a 2007. évre tervezett teljes szerkezetû
út, járda és egyes utcákban szennyvízcsatorna építése
II. ütem – K. É. – 7432/2008)
26605 Palotabozsoki Mezõgazdasági Zrt. (ajánlatkérõ állattartó telepein a trágyakezelés korszerûsítése és bõvítése
– K. É. – 8313/2008)
26607 Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal (komplett mosodai szolgáltatás – K. É. – 9802/2008)
26610 Szabadtéri Néprajzi Múzeum (a Szabadtéri Néprajzi
Múzeum új bejárati épületének építése belsõ fogadótér
kialakításával – K. É. – 8311/2008)
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26613 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (Békéscsaba, Deák F. u. 2. szám alatti épület felújítása
– K. É. – 9335/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl
26616 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszprém-Szabadságpuszta utcáinak útkorszerûsítése és csapadékvíz-elvezetésének kiépítése III. ütem – K. É. –
9633/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
26618 Egyesített Bölcsõde, Mosonmagyaróvár [komplex gyermek szociális intézmény építése, gyermekfelügyeleti helyiségcsoport kialakítása és akadálymentesítése, valamint játszóház helyiségcsoport kialakítása (HEFOP-4.2.1.) építési beruházás kivitelezése – K. É. –
9627/2008]
26619 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.
(a HungaroControl 15 fõt meghaladó külsõ és belsõ
rendezvényeinek, nemzetközi konferenciáinak megszervezése, lebonyolítása – K. É. – 9494/2008)
26619 Igazságügyi Hivatal (takarítás – K. É. – 9163/2008)
26620 Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzat-központ
(híranyag- és sajtófotó-szolgáltatás nyújtása a kormányzati portál számára – K. É. – 9542/2008)
26621 Semmelweis Egyetem (SE Urológiai Klinika részére vesekõzúzó szolgáltatás – K. É. – 9458/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
26622 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt. [XV. ker. Széchenyi u.
csatornarekonstrukció tervezése (Opál u.–Vasutastelep között) – K. É. – 7780/2008]
26622 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt. [XIII. ker. Zsilip u. csatornarekonstrukció tervezése (Zsilip u. 2–8. között)
– K. É. – 7781/2008]
26623 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt. [IV. ker. Némethy E. u.
csatornarekonstrukció tervezése (Janda V. u.–Labdarúgó u. között) – K. É. – 7783/2008]
26623 Gyõr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zrt. (a Sopron–Szombathely–Szentgotthárd vasútvonal korszerûsítéséhez szükséges engedélyezési tervdokumentáció elkészítése
– K. É. – 9301/2008)
26624 Maglód Város Önkormányzata (ajánlatkérõ közigazgatási határán belül aszfaltutak felújítása, kátyúk kiegyenlítése, síkba hozása – K. É. – 7469/2008)
26625 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház [téti elme rehabilitációs részlegen betegek és alkalmazottak közétkeztetésének (hideg és meleg étel) ételkiszállítással történõ folyamatos biztosítása – K. É. – 7580/2008]
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Helyesbítés
26626 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat helyesbítése (Budapest XVI. kerületi önerõs útépítések IV.
– K. É. – 9579/2008)
26626 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. helyesbítése (31. sz.
fõút 106+103–129+159 km-szelvények közötti szakasz
11,5 tonnás burkolat megerõsítés engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére szóló ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. – 9441/2008)
26626 Országgyûlés Hivatala helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 66. számában 2008. június 11-én, K. É. –
8256/2008 szám alatt megjelent részvételi felhívás helyesbítése – K. É. – 9503/2008)
26626 Paks Város Önkormányzata helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 64. számában, 2008. június 6-án, K. É. –
8040/2008 számon megjelent egyszerû eljárás ajánlattételi felhívásának helyesbítése – K. É. – 9754/2008)

Módosítás
26627 Magyar Nemzeti Bank módosítása (MNB A épület tervezése – K. É. – 9852/2008)
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26628 MIVÍZ Miskolci Vízmû Kft. módosítása (õrzés-védelem
– K. É. – 9318/2008)
26629 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata módosítása (Nyíregyháza megyei jogú város közigazgatási területén folyékony hulladék gyûjtése, szállítása és a kijelölt ártalmatlanító helyen való lerakása – K. É. –
9697/2008)
26631 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata módosítása (Székesfehérvár, Maroshegyen a 6899/90.
hrsz.-ú területen sportpálya terveinek elkészítése és kivitelezése elõfinanszírozással, nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi határidejének meghosszabbítása
– K. É. – 9835/2008)

Visszavonás
26633 Faulhaber Motors Hungaria Kft. visszavonása (a Közbeszerzési Értesítõ 67. számában, 2008. június 13-án K. É.
– 7386/2008 számon megjelent egyszerûsített eljárás
ajánlati felhívásának visszavonása – K. É. – 9761/2008)
26633 Sátoraljaújhely Város Önkormányzata visszavonása [építési vállalkozási szerzõdés – Sátoraljaújhely, Kossuth
tér (rendezvénytér) kialakítására tárgyú hirdetmény
visszavonása – K. É. – 9721/2008]

A Cégközlöny 25. számában (2008. június 19.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról
A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-006725/5. 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) IKARUSZ Lövész Sport Egyesület
(1165 Budapest, Margit u. 116., nyilvántartási száma:
2197, Fõvárosi Bíróság Pk. 63041/1990.; adószáma:
19635284-1-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befektetési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-08-002120/7. 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) „MULTIKLAR” Épületkarbantartó és Takarító Közkereseti Társaság „végelszámolás

alatt” (1083 Budapest, Vajda Péter utca 4–6. 17. lh.
IV. em. 30.; cégjegyzékszáma: 01 03 025467; adószáma:
22806691-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„MULTIKLAR” Épületkarbantartó és Takarító Közkereseti Társaság
Elõzõ székhelye(i): 4033 Debrecen, Gábor Áron utca
30. B ép. 4025 Debrecen, Hatvan utca 37.
Jogelõd(ök): MULTIKLAR Épületkarbantartó és Takarító Gazdasági Munkaközösség
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Tanácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., 1631 Budapest, Pf. 128.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-001174/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TAJGA MRM Kereskedelmi Betéti
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Társaság végelszámolás alatt (rövidített elnevezése:
TAJGA MRM Bt. v. a.) (1054 Budapest, Zoltán u. 13.
II. 1.; cégjegyzékszáma: 01 06 312507; adószáma:
28455949-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59., Lev.
cím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-004408/18. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Pizzeria Luna Piena Vendéglátó Betéti Társaság (1214 Budapest, Nyírfa utca 8. 2. em. 12.;
cégjegyzékszáma:
01
06
513894;
adószáma:
28864110-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1141 Budapest, Tihamér u. 26.
1194 Budapest, Vas Gereben u. 32.
1038 Budapest, Botond u. 84.
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.01-08-001869/7. 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) „DÖMPI” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1153 Budapest, Bethlen G. u. 73/A sz.; cégjegyzékszáma:
01 06 516161; adószáma: 28873060-1-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„DÖMPI” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Telephelye(i): 1046 Budapest, Szent Imre utca 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3.
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A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-006778/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TÉRÉR Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (1145 Budapest, Titel u. 10.; cégjegyzékszáma: 01 06 517233; adószáma: 28881294-1-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Európa 96’ Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-001149/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KREATÍV 2000 Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (1156 Budapest, Nyírpalota u. 66.; cégjegyzékszáma: 01 06 614015; adószáma: 28906782-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KREATÍV 2000 Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1074 Budapest, Hutyra F. u. 6–8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59., Lev.
cím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-08-001421/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GRÓF ÉS TÁRSA 97. Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt
(1173 Budapest, Uszoda u. 2.; cégjegyzékszáma:
01 06 618447; adószáma: 28921455-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
GRÓF ÉS TÁRSA 97. Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1102 Budapest, Állomás u. 3. IX/43.
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
18.Fpk.01-07-006589/7. 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) MAKERS Üzleti Tanácsadó Betéti
Társaság (1077 Budapest, Király u. 103.; cégjegyzékszáma: 01 06 716643; adószáma: 20143644-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-004842/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BÓDIS EXPRESS Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1195 Budpest, Zrínyi u. 27.
VIII. em. 26.; cégjegyzékszáma: 01 06 711833; adószáma:
29120334-2-43) 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.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-005982/7. 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) TRIPLEX-ART Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1202 Budapest, Naszód
u. 24.; cégjegyzékszáma: 01 06 720693; adószáma:
20240301-2-43) 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 Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-001615/7. 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) „JOSÉ” Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Kulturális Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (1094 Budapest, Balázs Béla u. 3. fszt. 25.; cégjegyzékszáma: 01 06 714735; adószáma: 28943479-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„JOSÉ” Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Kulturális
Betéti Társaság
Telephelye(i):
1117 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 1. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-006812/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) D. W. S. Security Biztonsági és Biztonságtechnikai Szolgáltató Betéti Társaság (1108 Budapest, Oltó u. 12.; cégjegyzékszáma: 01 06 724225; adószáma: 20333900-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.
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A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-001646/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SILABUSZ 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (1239 Budapest, Horgász part 39/A; cégjegyzékszáma: 01 06 726652; adószáma: 20393124-1-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SILABUSZ 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-001779/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DAN-SZA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1114 Budapest, Bukarest u. 8–10. 2. lház. 1. em. 2.; cégjegyzékszáma: 01 06 726727; adószáma: 20395250-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
DAN-SZA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-000606/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KALET Images Hirdetési Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1115 Budapest, Tétényi út 36/B; cégjegyzékszáma: 01 06 727058;
adószáma: 20534606-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KALET Images Hirdetési Szolgáltató Betéti Társaság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó ZRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-001624/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TEMPION Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (rövidített elnevezése: TEMPION Bt. „v. a.”) (1146 Budapest,
Erzsébet királyné útja 62. B ép.; cégjegyzékszáma:
01 06 730128; adószáma: 20610388-2-42) 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
2.Fpk.01-08-001291/6. 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) Pont 42 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1098 Budapest, Epreserdõ u. 18. 3. lház. 4. em. 12.; cégjegyzékszáma: 01 06 732851; adószáma: 20683968-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Pont 42 Kereskedelmi és Szolgáltató 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
2.Fpk.01-08-001130/6. 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) POLIKROM’21 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
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(1067 Budapest, Hunyadi tér 1.; cégjegyzékszáma:
01 06 733338; adószáma: 22888884-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
POLIKROM’21 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i): 4031 Debrecen, Kút u. 92.
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
16.Fpk.01-08-001653/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Al-Dorrah Kereskedelmi Betéti
Társaság végelszámolás alatt (1157 Budapest, Nyírpalota u. 95. 8. em. 49.; cégjegyzékszáma: 01 06 745036; adószáma: 21098839-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-007063/8. 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) COOP U. T. Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1011 Budapest, Fõ u. 4., fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 01 06 737311;
adószáma: 20890597-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
U. T. TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
COOP U. T. Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1196 Budapest, Fõ u. 180.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRt., 1024 Budapest, Retek u. 10. I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp.,
Pf. 692.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-001842/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BRAJHA Kereskedelmi Betéti Társaság ,,végelszámolás alatt” (rövidített elnevezése:
BRAJHA Bt. v. a.) (1093 Budapest, Lónyai u. 62.; cégjegyzékszáma: 01 06 743882; adószáma: 21066823-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59., Lev.
cím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-08-001943/8. 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) „TUR - TEJ” Termelõ, Szolgáltató
és Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1075 Budapest, Rumbach S. út 21.; cégjegyzékszáma:
01 06 751351; adószáma: 25692868-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„TUR - TEJ” Termelõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4955 Botpalád, Fõ u. 66.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONSULTATIO-L
2008. Gazdasági Tanácsadó Kft., 1121 Budapest, Zugligeti út 6.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-006743/7. 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) V V Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1211 Budapest, Gyepsor utca 1.;
cégjegyzékszáma:
01
06
758054;
adószáma:
20936338-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3. Lev.
cím: 1398 Bp., Pf. 593.
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A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-000883/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „T+K BAU” Építõipari és Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1163 Budapest,
Cziráki
út
26–32.;
cégjegyzékszáma:
01 06 763195; adószáma: 28860020-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„T+K BAU” ÉPÍTÕIPARI és KERESKEDELMI Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1148 Budapest, Vezér u. 176.
1161 Budapest, Rákospalotai Határ u. 12. IV/7. szám
1141 Budapest, Zsálya u. 17. 1. em. 1.
1148 Budapest, Pitvar u. 3/D fszt. 1.
1161 Budapest, Baross út 117.
1148 Budapest, Mogyoródi u. 69. 3. em. 10.
5126 Jászfényszaru, Árvíz út 24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59., Lev.
cím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-08-000281/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) 6LÁB Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság ,,végelszámolás alatt” (1084 Budapest, Bezerédi utca 9. 1. em. 16.; cégjegyzékszáma:
01 06 763243; adószáma: 22889892-2-42) 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
20.Fpk.01-07-000002/12. 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) To-Ba Queen Építõipari Betéti Társaság (1181 Budapest, Címer u. 37/A; cégjegyzékszáma:
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01 06 773856; adószáma: 24608420-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2112 Veresegyház, Peterdi Gábor u. 19.
2194 Tura, Vörösmarty u. 38.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanácsadó Kft., 1107 Budapest Mázsa tér 5–7. Levelezési cím:
1539 Bp., Pf. 630.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-004036/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FLORA-SZALON Textiltisztító és
Kereskedelmi Kft. (1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 11.; cégjegyzékszáma: 01 09 064405; adószáma:
10302080-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 2.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-000073/7. 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) TRIADA Ékszer- és Ajándékház
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1112 Budapest, Dayka
Gábor út 92.; cégjegyzékszáma: 01 09 079140; adószáma:
10618309-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ÉAB-LÉNA Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
STEEL Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
TRIADA Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
TRIADA Ékszer- és Ajándékház Korlátolt Felelõsségû
Társaság
TRIADA Ékszer- és Ajándékház Korlátolt Felelõsségû
Társaság „felszámolás alatt”
Nem bejegyzett elnevezése(i):
TRIADA Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
TRIADA Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i): 1095 Budapest, Nagyvásártelep
1161 Budapest, Templom u. 18.
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1124 Budapest, Törökbálinti út 13/A
Nem bejegyzett székhelye(i): 1013 Budapest, Lánchíd
utca 9–11. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó ZRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-08-001987/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Bottlik és Tsa Vendéglátó és Kereskedelmi Kft. ,,végelszámolás alatt” (1158 Budapest,
Drégelyvár utca 15. 8. em. 49.; cégjegyzékszáma:
01 09 162663; adószáma: 10675719-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-08-001814/6. 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) KITIZ Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (1062 Budapest,
Bajza u. 68.; cégjegyzékszáma: 01 09 167512; adószáma:
10767908-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„SAS” Fogászati Anyag Kereskedõi Korlátolt Felelõsségû Társaság
,,SAS” Fogászati Lerakat Korlátolt Felelõsségû Társaság
KITIZ Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1163 Budapest, Máté utca 55.
1093 Budapest, Lónyai u. 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanácsadó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7. Levelezési cím:
1539 Bp., Pf. 630.
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A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-001349/6. 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) GOLD M & D Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(1096 Budapest, Telepy u. 1. 3. em. 6.; cégjegyzékszáma:
01 09 261160; adószáma: 10806797-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
HUA DELI Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
GOLD M & D Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt.,
1034 Budapest, Seregély u. 13.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-001026/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Christo Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1192 Budapest, Tülök utca 40.; cégjegyzékszáma:
01 09 363672; adószáma: 10957958-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Christo Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i): 1024 Budapest, Margit krt. 35–37.
1036 Budapest, Vályog u. 16.
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
6.Fpk.01-07-000481/24. 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) WEKERLE Építõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (1192 Budapest, Baross u. 72; cégjegy-
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zékszáma: 01 09 366305; adószáma: 10691311-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-006343/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Olasz Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1111 Budapest, Bartók
Béla út 6.; cégjegyzékszáma: 01 09 366465; adószáma:
10981681-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18–22. sz.
1136 Budapest, Pannónia u. 11. sz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 2.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-004989/19. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MOBIL-RIKKO Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(rövidített elnevezése: MOBIL-RIKKO KFT.) (1132
Budapest, Váci út 64/A I/3.; cégjegyzékszáma:
01 09 369676; adószáma: 12035119-2-01) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-000934/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 8. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) IMTECH Ipari Informatikai Korlátolt Felelõsségû Társaság (1131 Budapest, Nõvér
u. 78.; cégjegyzékszáma: 01 09 466123; adószáma:
12103595-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1139 Budapest, Röppentyû köz 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-08-000993/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „Alapértelmezett átjáró” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1121 Budapest, Eötvös, u. 20.; cégjegyzékszáma:
01 09 467898; adószáma: 12134328-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BORLAN-H Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
BORLAN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
,,Alapértelmezett átjáró” Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1033 Budapest, Huszti út 25.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó ZRt., 1146 Budapest, Cházár András u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-08-002385/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DS és VS Gyártó, Elõállító Kis- és
Nagykereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (1016 Budapest, Gellérthegy u. 2.
A ép.; cégjegyzékszáma: 01 09 469474; adószáma:
12136124-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
DS és VS Gyártó, Elõállító Kis- és Nagykereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
INEXCO Gyártó, Elõállító Kis- és Nagykereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59., Lev.
cím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-000063/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LIPMIKI Építõipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (rövidített elnevezése: LIPMIKI Kft.) (1211 Budapest, Templom u. 22. 4. lház. 4. em. 13.; cégjegyzékszáma:
01 09 469760; adószáma: 12152472-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HATÁRKÕ 93 Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló Kft., 1132 Budapest,
Kresz Géza u. 27. fszt. 4.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-06-005460/20. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DIM Építõipari és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1094 Budapest, Páva
u. 19. 5. em. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 561705; adószáma: 12173842-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1035 Budapest, Szentendrei út 8.
1065 Budapest, Révay u. 10.
1055 Budapest, Szent István krt. 11.
1067 Budapest, Teréz krt. 29. 1. em. 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzser Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116.
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A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-004745/12. 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) Nemzeti Reklámügynökség Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (1087 Budapest, Százados út 3–13.
10. ép. 18.; cégjegyzékszáma: 01 09 567106; adószáma:
12237517-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Bencsik & Hunyadi Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
MAGYAR HÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Nemzeti Reklámügynökség Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1072 Budapest, Klauzál tér 3.
1053 Budapest, Magyar u. 27.
1062 Budapest, Andrássy út 124.
Nem bejegyzett székhelye(i): 2093 Budajenõ, Petõfi
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

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-08-001623/6. 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) CROMLECH Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (1141 Budapest, Szugló u. 129.
1. em. 5., telephely: 1165 Bp., Centenárium sétány 5–6–7.;
cégjegyzékszáma:
01
09
674180;
adószáma:
12275810-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Zé and Zé Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
CROMLECH Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Z+Z Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1149 Budapest, Limanova tér 21. sz.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59., Lev.
cím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-07-001975/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SPECIAL SECURITY Õrzõ-védõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1077 Budapest, Izabella
u. 27/A; cégjegyzékszáma: 01 09 674870; adószáma:
11755041-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1111 Budapest, Budafoki út 16–18. 2. em. 2.
Nem bejegyzett székhelye(i):
2713 Csemõ-Zöldhalom, 12. dûlõ 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-000083/9. 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) TIFFANNAH HOLDING Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(rövidített elnevezése: TIFFANNAH HOLDING Kft.)
(1136 Budapest, Balzac u. 43.; cégjegyzékszáma:
01 09 677090; adószáma: 11793894-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó ZRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.
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dett végzésével a(z) MIND-IMPEX Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1149 Budapest, Róna u. 167., fióktelep: 9700 Szombathely, Körmendi u. 52–54., 5600 Békéscsaba, Andrássy u. 37–43.;
cégjegyzékszáma:
01
09
677362;
adószáma:
12207558-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2011 Budakalász, Ságvári E. u. 77–79.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Vadász & Partners
Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft.,
1112 Budapest, Neszmélyi u. 44.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-06-004773/18. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MÖCK-BRÓKER Üzletviteli és
Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1093 Budapest, Csarnok tér 5. 1. em. 4.; cégjegyzékszáma: 01 09 681569; adószáma: 11888488-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
HPLA Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
ADA Üzletviteli és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1118 Budapest, Beregszász út 67.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1145 Budapest, Szugló utca 76. fszt 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-007044/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-002934/19. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 19. napján jogerõre emelke-

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AP INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1136 Budapest, Pannó-
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nia u. 11.; cégjegyzékszáma: 01 09 683033; adószáma:
11915355-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-003138/19. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) WONDER DIMENSION Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt Felelõssségû Társaság
(1117 Budapest, Fehérvári út 21/A 3. em. 12.; cégjegyzékszáma: 01 09 686209; adószáma: 11977605-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Kereskedelmi
Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-08-000564/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SHENG DA EXPORT-IMPORT
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1083 Budapest, Práter u. 25. fszt. 12.;
cégjegyzékszáma:
01
09
686749;
adószáma:
11988818-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SHENG DA EXPORT-IMPORT Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1106 Budapest, Malomárok u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Menedzser Zrt., 1148 Budapest, Fogarasi
út. 58.
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A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-001953/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GABA COMPUTER Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1102 Budapest, Kolozsvári u. 39–43.
fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 686916; adószáma:
11992309-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
GABA COMPUTER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-001621/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) T & M Ingatlanforgalmazó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (rövidített elnevezése: T & M
Kft. „v. a.”) (1137 Budapest, Pozsonyi utca 54. fszt. 4.;
cégjegyzékszáma:
01
09
690595;
adószáma:
12521874-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59., Lev.
cím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-001335/12. 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) Magas-Építõ Építõipari Korlátolt
Felelõsségû Társaság (1173 Budapest, Pesti út 37.
6. em. 53.; cégjegyzékszáma: 01 09 694477; adószáma:
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12603088-2-42) 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
2.Fpk.01-08-000259/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Bécsi út 62. Ingatlanberuházó és
Hasznosító Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1138 Budapest, Révész utca 9.; cégjegyzékszáma: 01 09 694478; adószáma: 12603095-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Bécsi út 62. Ingatlanberuházó és Hasznosító Korlátolt
Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Audit Könyvszakértõ Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla út 131/A.
Lev. cím: 1087 Bp., Kerepesi út 29/B VII. épület II. emlet.
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A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-005809/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GLASS-HOUSE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1193 Budapest, Móricz Zsigmond utca 3. 5. em. 10.;
cégjegyzékszáma: 01 09 699110; adószáma:
12698778-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Telephelye(i):
1112 Budapest, Kõérberki út 36.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Investment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Budapest, Seregély u. l7., 1301 Bp., Pf. 18.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-006253/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HERMESZ 2001. Autójavító Korlátolt Felelõsségû Társaság (1106 Budapest, Ladányi
u. 6.; cégjegyzékszáma: 01 09 700466; adószáma:
12725786-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-000953/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DiaMed Diagnostica Med. Produkte Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1092 Budapest, Ráday u. 51.; cégjegyzékszáma: 01 09 698189; adószáma: 12680290-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
DiaMed Diagnostica Med. Produkte Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-004562/19. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) COMP-REND Számítástechnikai
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1201 Budapest, Nagysándor József u. 26. 6. em. 17.; cégjegyzékszáma:
01 09 702158; adószáma: 12760828-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
COMP-REND SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG
Elõzõ székhelye(i):
1142 Budapest, Alsóõr u. 9/B.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Menedzser Zrt., 1148 Budapest, Fogarasi
út. 58.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-004711/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KZ-TRUCK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1135 Budapest,
Diós utca 2. 2. em. 25.; cégjegyzékszáma: 01 09 703784;
adószáma: 12615216-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Serec-L Könyvszakértõi, Auditálási Könyvelési és Adószaktanácsadó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B levelezési cím: 1537 Budapest 114., Pf. 453/449.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-005337/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Mélyépszáll Mérnöki Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (rövidített elnevezése:
Mélyépszáll Kft.) (1147 Budapest, Deés u. 82.; cégjegyzékszáma: 01 09 703831; adószáma: 12795899-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Audit Könyvszakértõ Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla út 131/A.
Lev. cím: 1087 Bp., Kerepesi út 29/B VII. épület
II. emelet.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-08-001155/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PÍREA Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(1148 Budapest, Adria sétány 14/C; cégjegyzékszáma:
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01 09 706443; adószáma: 12849709-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PÍREA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1148 Budapest, Fogarasi út 62/B.
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
20.Fpk.01-07-006990/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DELMON 2002 Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1114 Budapest, Bocskai út 3–5. 7. em. 32.; cégjegyzékszáma: 01 09 708385; adószáma: 12888113-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
DELMON 2002 Ingatlanhasznosító 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
8.Fpk.01-08-001105/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GOLDEN TRIANGLE Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1024 Budapest, Margit körút 43–45. 7. em. 8.; cégjegyzékszáma: 01 09 711646; adószáma: 12951769-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
GOLDEN TRIANGLE Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.
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A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-006965/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-006866/7. 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) KREDITÕR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1164 Budapest,
Buják u. 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 716132; adószáma:
13046686-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KREDITÕR Munkaerõ-kölcsönzõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1033 Budapest, Harrer Pál u. 3.
1134 Budapest, Klapka u. 6. fszt. 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CITY INVEST Üzleti Tanácsadó Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Jövõ Építõ, Kereskedelmi, Szolgáltató és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1043 Budapest, Aradi utca 15.; cégjegyzékszáma:
01 09 719622; adószáma: 13118640-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCAT Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 7.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-004655/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) I-100 Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1067 Budapest, Teréz
körút 23.; cégjegyzékszáma: 01 09 716775; adószáma:
13060262-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befektetési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-07-005992/7. 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) TÜZSO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1134 Budapest,
Csángó utca 12. fszt. 26.; cégjegyzékszáma:
01 09 717351; adószáma: 13072397-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CONSULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelõ Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., 1576 Budapest,
Pf. 52.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-08-000058/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Easy Pub Vendéglátóipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (1094 Budapest, Ferenc körút
19–21.; cégjegyzékszáma: 01 09 720283; adószáma:
13131799-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. Hetényi Géza
és Tsa Felszámoló Kft., 1387 Pf. 46., 1137 Budapest,
Szent István krt. 4.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-004155/7. 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) 1. st Security Személy- és Vagyonvédelmi, Gazdasági Nyomozó Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (1204 Budapest, Emlékezés tere 4.; cégjegyzékszáma: 01 09 720833; adószáma:
13142744-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
1. st Security Személy- Vagyonvédelmi, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
1. st Security Személy- és Vagyonvédelmi, Gazdasági
Nyomozó Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1055 Budapest, Szt. István krt. 3. 4. em. 30/B.
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1095 Budapest, Soroksári út 164.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-004663/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ARCHITECTOR STÚDIÓ Építész
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1088 Budapest, Bródy
S. u. 17.; cégjegyzékszáma: 01 09 731062; adószáma:
13355661-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1121 Budapest, Zsigmondy utca 15/A.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-002254/21. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KÖR-ÚT 2006 Építõipari Környezetvédelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1165 Budapest, Veres Péter út 127.; cégjegyzékszáma: 01 09 731357;
adószáma: 13361594-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59., Lev.
cím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-006204/7. 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) TEKXTOLL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1067 Budapest,
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Szondi u. 32. 1. em. 23.; cégjegyzékszáma: 01 09 732411;
adószáma: 13382933-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-08-001168/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Centwest Számítástechnikai és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1174 Budapest, Kölcsey utca 50.; cégjegyzékszáma: 01 09 732876;
adószáma: 11430724-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó ZRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-003144/10. 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) ANTIK-STONE Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1144 Budapest, Rátót utca 18–20.; cégjegyzékszáma:
01 09 733185; adószáma: 13068662-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2543 Süttõ, Hunyadi u. 9.
1064 Budapest, Podmaniczky u. 77.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vállalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Budapest, Jeszenák János u. 59.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-002369/19. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 10. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) Mély és Parképítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (1223 Budapest, Vörösmarty utca 6.;
cégjegyzékszáma:
01
09
736063;
adószáma:
10827820-2-43) 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.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-005325/13. 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) Euro Csillagai Kereskedelmi és
Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1131 Budapest, Fiastyúk utca 4–8.; cégjegyzékszáma:
01 09 737379; adószáma: 13479550-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1061 Budapest, Jókai tér 7.
Jogelõd(ök):
ROCCO A 2000 Kereskedelmi és Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazdaság-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest, Rózsa u. 71. Cégjegyzékszáma: 01 09 712191.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-08-001346/6. 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) BRAVOS Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „végelszámolás alatt” (1095 Budapest, Soroksári út 5. 3. lház. 4. em. 8.; cégjegyzékszáma:
01 09 739681; adószáma: 13522689-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BARAVOS Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
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
20.Fpk.01-07-005536/8. 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) Viachem Vagyonkezelõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1023 Budapest,
Bécsi út 25.; cégjegyzékszáma: 01 09 861488; adószáma:
13452885-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„EXPO INVEST” Befektetõ és Vagyonkezelõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3534 Miskolc, Fazola Henrik u. 22. 1. em. 2.
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
20.Fpk.01-06-006373/25. 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) SWISS CENTER GROUP Ingatlanforgalmazó, Ingatlanfejlesztõ és Beruházó Korlátolt
Felelõsségû Társaság (1055 Budapest, Báthory utca 5.
III. em. 9.; cégjegyzékszáma: 01 09 861738; adószáma:
13561897-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1055 Budapest, Báthory u. 5. III. em. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vállalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Budapest, Jeszenák János u. 59.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-005360/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KISACÉL 2005 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1097 Budapest, Gubacsi út 6. C. ép.; cégjegyzékszáma:
01 09 878088; adószáma: 13468969-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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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
8.Fpk.01-08-003348/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TURUL CENTER 2006 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1034 Budapest, Bécsi út 163.; cégjegyzékszáma:
01 09 878675; adószáma: 13666150-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Móricz Zs. út 16.
1016 Budapest, Mészáros utca 10. 2. em. 2.
1062 Budapest, Anker köz 1–3. 2. em. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59., Lev.
cím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000308/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Novák Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (7691 Pécs, Pajtás utca 7.; cégjegyzékszáma: 02 06 070011; adószáma: 21025503-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000320/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „MARKULIN-COMPANY” KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG „végelszámolás alatt” (7800 Siklós, Szabadság
utca 38.; cégjegyzékszáma: 02 06 070477; adószáma:
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21169517-2-02) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„MARKULIN-COMPANY” KERESKEDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanácsadó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzékszáma: 01 09 886496.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000318/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TUBA Kintlévõség Kezelõ és Szolgáltató Betéti Társaság (7632 Pécs, Pannónia utca 26.;
cégjegyzékszáma:
02
06
071936;
adószáma:
21910382-1-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em. cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000309/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Dráva-szél Mezõgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7632 Pécs, Aidinger János utca 31.; cégjegyzékszáma:
02 09 068043; adószáma: 12826296-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Dráva-part Mezõgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65. Cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kirendeltség címe: 7623 Pécs, Megyeri u. 66.)
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A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000307/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KAIROS UTAZÁSSZERVEZÕ
KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG (7624
Pécs, Barbakán tér 1.; cégjegyzékszáma: 02 09 068406;
adószáma: 12940202-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
DÉL-DUNÁNTÚLI HULLADÉKKERESKEDELMI
ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ
TÁRSASÁG
Elõzõ székhelye(i):
7628 Pécs, Árpádtetõ 44032 hrsz.
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.)
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Elõzõ elnevezése(i):
KERÍTÉS ÉP-KER Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000861/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) METAL BAU I. K. IPARI ÉS KERESKEDELMI BETÉTI TÁRSASÁG (6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 56.; cégjegyzékszáma: 03 06 113402;
adószáma: 22113454-2-03) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ
Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11., cégjegyzékszáma: 17 09 001262.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000727/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „DAJ-G” Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (6090 Kunszentmiklós, Béke u. 26/A; cégjegyzékszáma: 03 06 104243; adószáma:
20483751-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REAL-HOLDING
Felszámoló, Vagyonkezelõ, Ipari és Szolgáltató Kft.,
1132 Budapest, Victor Hugó u. 11–15., cégjegyzékszáma:
01 09 738760.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000124/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TÕSERDÕ PÉKSÉG Élelmiszergyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecskemét, Határ utca 5.; cégjegyzékszáma: 03 09 113952; adószáma: 13809782-2-03) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Válságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000788/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KERÍTÉS ÉP-KER Szolgáltató és
Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(6045 Ladánybene, Gödörállási dûlõ tanya 52.; cégjegyzékszáma: 03 06 112584; adószáma: 21817746-2-03) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-08-000027/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CHOKO PANNI Kereskedelmi és
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Vendéglátóipari Betéti Társaság (5900 Orosháza, Rákóczi út 3/14.; cégjegyzékszáma: 04 06 006488; adószáma:
20931096-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi, Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest,
Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-08-000070/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TRUCK-UNIO-TRANSZ Gyártó,
Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5700 Gyula, Corvin u. 3.; cégjegyzékszáma: 04 09 004706; adószáma: 12256686-2-04) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-08-000071/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VÉTÉTRANSZ Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5600 Békéscsaba, Berzsenyi u. 58.; cégjegyzékszáma:
04 09 005722; adószáma: 12931998-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1075 Budapest, Kazinczy
u. 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000187/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „NECKOV” Kereskedelmi és Ven-
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déglátó Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(3517 Miskolc, Erzsébet sétány u. 7.; cégjegyzékszáma:
05 06 000191; adószáma: 21217768-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„NECKOV” Kereskedelmi és Vendéglátó Betéti Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
4220 Hajdúböszörmény
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000190/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MIZSIK Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (3525 Miskolc, Kazinczy
u. 14.; cégjegyzékszáma: 05 06 010960; adószáma:
20722324-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MIZSIK Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszámoló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A 1. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000078/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) JURAKÕ Építõipari és Szolgáltató
Betéti Társaság (3524 Miskolc, Mednyánszky utca 7.
fszt. 4.; cégjegyzékszáma: 05 06 016241; adószáma:
21154946-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2836 Baj, Petõfi Sándor út 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCAT Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I/7., cégjegyzékszáma: 01 09 883587.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000706/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000071/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EUROLUMIÉRE Kereskedõház
Ipari, Kereskedelmi, Számítástechnikai és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (3525 Miskolc, Feszty
Árpád u. 44.; cégjegyzékszáma: 05 09 001239; adószáma:
10561537-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
FULL-COMP Számítógép Szerviz és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
IC(P) FULL-COMP Számítógép Szerviz és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
COMP Ipari, Kereskedelmi, Számítástechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
INVEST-COMP Ipari, Kereskedelmi, Számítástechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
INVEST-COMP Kereskedõház Ipari, Kereskedelmi,
Számítástechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3531 Miskolc, Gyõri kapu 21.
3530 Miskolc, Papszer u. 24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „BORSODI TARTÁLY” Fémszerkezet Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3533 Miskolc, Kerpely A. u. 1.; cégjegyzékszáma:
05 09 009452; adószáma: 12800584-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„CSÚCSTECHNIKA ACÉLSZERKEZET” Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
,,BORSODI FÉMSZERKEZET ÉPÍTÕ” Gyártó és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
,,TARTÁLY ÉS FÉMSZERKEZET ÉPÍTÕ” Gyártó és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i): 3704 Berente, Ipari u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRO ALKUSZ Gazdasági Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 3535 Miskolc, Havas u. 24., cégjegyzékszáma: 05 09 002399.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000091/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KÁRPÁT ACÉL Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (3561 Felsõzsolca, Rózsa út 49.; cégjegyzékszáma: 05 09 007847; adószáma:
11898865-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 61. 2. em. 1.
3530 Miskolc, Vörösmarty u. 35. 3. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRO ALKUSZ Gazdasági Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 3535 Miskolc, Havas u. 24., cégjegyzékszáma: 05 09 002399.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
7.Fpk.05-08-000241/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Pannon Contact 21’ Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „kényszer-végelszámolás alatt” (3561 Felsõzsolca,
Szent István u. 57.; cégjegyzékszáma: 05 09 012360; adószáma: 13151618-2-05) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Pannon Contact 21’ Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3323 Szarvaskõ, Egri út 7.
3518 Miskolc, Kõpad dûlõ 7386/1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István út
47. II/14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000074/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 9. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) DAMIT Építõipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3579
Kesznyéten, Felszabadítók útja 4.; cégjegyzékszáma:
05 09 014716; adószáma: 12359129-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2040 Budaörs, Thököly út 19.
1191 Budapest, Toldi Ferenc utca 15. 1. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59., cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

2008/26. szám

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000254/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Genova Bella 2005 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (6791 Szeged, Barátság utca
20. 2. em. 6.; cégjegyzékszáma: 06 06 014971; adószáma:
22184142-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi kirendeltség címe: 6721 Szeged, József Attila sgt. 4.)

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000079/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TAK-CENTER 2006 Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3518 Miskolc, Debreceni Márton tér 7. 1. em. 1.; cégjegyzékszáma: 05 09 014719; adószáma: 13871574-2-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8600 Siófok, Puskás Tivadar utca 2. 1. em. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
út 47. II/14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000300/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PELSO 2002 Vendéglátó és Szolgáltató Betéti Társaság – végelszámolás alatt – (6726 Szeged, Csanádi u. 10. IV. em. 15.; cégjegyzékszáma:
06 06 012999; adószáma: 21174188-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PELSO 2002 Vendéglátó és Szolgáltató Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
PELSO 2001 Vendéglátó 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. (A helyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000243/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GUMI-TECH ‘99 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (6723 Szeged, Lomnici
u. 21. 2. em. 10.; cégjegyzékszáma: 06 06 015552; adószáma: 20356080-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Bástya út 1.
2740 Abony, Szabolcska u. 1–2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CONSULTING Gazdasági, Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelõ Rt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., cégjegyzékszáma: 01 10 042573. (A helyi kirendeltség címe: 6722 Szeged, Mérey u. 6/B)

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000154/6. 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) „ACAPULCO” Vendéglátó- és Szórakoztatóipari Betéti Társaság (2060 Bicske, Hársfa
u. 10.; cégjegyzékszáma: 07 06 002859) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi, Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest,
Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000150/5. 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) UNO GSM Kereskedelmi Betéti
Társaság (8000 Székesfehérvár, Kelemen B. üzletsor
5447/9 hrsz.; cégjegyzékszáma: 07 06 012563; adószáma:
21868319-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000164/6. 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) „GEM-BAUM” Faipari és Szolgáltató Betéti Társaság (8000 Székesfehérvár, Õsz u. 5.;
cégjegyzékszáma:
07
06
013834;
adószáma:
20514608-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6100 Kiskunfélegyháza, Zámenhoff u. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Libra Közgazdász Zrt., 1062 Budapest, Andrássy út 91., cégjegyzékszáma: 01 10 042004.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000179/6. 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) FCÁsvány Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (8000 Székesfehérvár, Lehel utca 54.; cégjegyzékszáma:
07 06 013910; adószáma: 22272698-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
FCÁsvány Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
FVÁsvány Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
„végelszámolás alatt”
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CONSULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelõ Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., cégjegyzékszáma: 01 10 042573.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000629/12. 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) „DUNASZER 2003” Építõipari
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2423 Daruszentmiklós,
Berzsenyi Dániel utca 120.; cégjegyzékszáma:
07 09 009123; adószáma: 12959918-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2400 Dunaújváros, Papírgyári u. 17.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000156/6. 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) HDS Magyarország Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2432 Szabadegyháza, Kossuth út 32.; cégjegyzékszáma:
07 09 009853; adószáma: 12639641-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1171 Budapest, Csongrád u. 24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.
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A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-08-000089/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Bau-Trend 2004 Építõipari és Ügyviteli Szolgáltató Betéti Társaság (9224 Rajka, Kiss János utca 50.; cégjegyzékszáma: 08 06 012331; adószáma:
22109949-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. emelet, cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000068/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GAZDAG Teherfuvarozó Korlátolt
Felelõsségû Társaság (9373 Pusztacsalád, Fõ út 21.; cégjegyzékszáma: 08 09 006408; adószáma: 11464787-2-08)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9400 Sopron, Juharfa u. 39.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szolgáltató Zrt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/1., cégjegyzékszáma: 01 10 043170.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000245/12. 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) IDEA-BONUS Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (9400 Sopron, Mátyás király
u. 20.; cégjegyzékszáma: 08 09 008840; adószáma:
11311892-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9700 Szombathely, Kõszegi u. 17.
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Jogelõd(ök):
Idea Sopron Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000105/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PRIMATEL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9021 Gyõr, Baross Gábor u. 11–13.; cégjegyzékszáma: 08 09 009915;
adószáma: 12728521-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9021 Gyõr, Baross Gábor u. 24.
9021 Gyõr, Csillag köz 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó Rt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
(1276 Budapest, Pf. 27.) cégjegyzékszáma: 01 10 043489.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000212/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „papír. hu” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3014 Hort,
Kertalja u. 10.; cégjegyzékszáma: 10 09 028257; adószáma: 12643840-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8200 Veszprém, Budapest u. 30.
8200 Veszprém, Kereszt u. 9.
9028 Gyõr, Régi Veszprémi u. 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1027 Budapest, Varsányi
Irén utca 38. fszt. l., cégjegyzékszáma: 01 09 689092.
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070112/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000065/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KONYEC OKTÓBER Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Komáromi út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 012620; adószáma: 13011945-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„EXPEDITIV-2003” Vagyonvédelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1144 Budapest, Füredi u. 7/B 1. em. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. utca 40.
VI/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KÕ KAM-ON Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2660 Balassagyarmat, Irányi Dániel út 14.; cégjegyzékszáma: 12 09 002221; adószáma: 11206097-2-12) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„KOREKO” Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2660 Balassagyarmat, Nyírjes puszta 2.
2660 Balassagyarmat, Kóvári út 12/A
2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 113. 3. em. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gazdasági, Mûszaki Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., cégjegyzékszáma: 01
09 160583.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-07-070679/18. 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) Hungaroprint-Média Nyomdai,
Grafikai Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2509 Esztergom-Kertváros, Damjanich u. 10.; cégjegyzékszáma: 11 09 012622; adószáma: 13109415-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
HUNGARO-MÉDIA Nyomdai, Grafikai Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Hungaroprint-Média Nyomdai, Grafikai Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Épisol Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 57–61.
1149 Budapest, Nagy Lajos k. útja 148. 1. em. 2.
2509 Esztergom-Kertváros, Damjanich u. 10.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1193 Budapest, Villany utca 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000070/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Vanya László és Társa Kereskedelmi, Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3128 Vizslás, Kossuth út 128.; cégjegyzékszáma:
12 09 004527; adószáma: 13382184-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
DERZSI-BAU Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3177 Rimóc, Magashegyi u. 28.
Nem bejegyzett székhelye(i):
4964 Fülesd, Kossuth Lajos u. 12.
4964 Fülesd, Kossuth út 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: B & B Gazdasági
Tanácsadó Kft., 3100 Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 001547.
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A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-000402/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Ikrek Faipari és Építõ Betéti Társaság (2461 Tárnok, Hazatérõk útja 63.; cégjegyzékszáma: 13 06 047538; adószáma: 21550256-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
út 47. II. em. 14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-002210/11. 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) SZA-MES TRANS Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2735 Dánszentmiklós, Irsai
út 10.; cégjegyzékszáma: 13 09 089017; adószáma:
12712296-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-000168/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VIA STRATA Mélyépítõipari, Útépítõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (2750 Nagykõrös, Hangácsi u. 6.; cégjegyzékszáma: 13 09 099726;
adószáma: 13314310-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gazdasági, Mûszaki Tanácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ
u. 3., cégjegyzékszáma: 01 09 160583.
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A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-002334/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MBT-MACRO-BÁZISTEAM Ingatlanforgalmazó és Fejlesztõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság (2030 Érd, Visegrádi utca 162.;
cégjegyzékszáma: 13 09 104132; adószáma:
13531759-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-004858/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Ingatlancentrum 89 Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (2316 Tököl, Kölcsey u. 1938/6. korábbi székhelye: 1183 Budapest, Ipolyság u. 12.; cégjegyzékszáma: 13 09 117979; adószáma:
13541813-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Ingatlancentrum 89 Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9700 Szombathely, Fõ tér 24.
9700 Szombathely, Aranypatak u. 26.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Tanácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., 1631 Budapest, Pf. 128.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000475/11. 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) PÓREL ÉS TÁRSA Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (7400 Kaposvár, Füredi
utca 11. fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 14 06 305496; adószáma: 20745590-1-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8. cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

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

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000149/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000372/23. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) Sm Fanny Termelõ és Kereskedelmi
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (7400 Kaposvár,
Petõfi utca 39. 2. em. 3.; cégjegyzékszáma: 14 06 306220;
adószáma: 21194117-2-14) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Sm Fanny Termelõ és Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. emelet; cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TZ & HM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7400 Kaposvár,
Németh István fasor 53.; cégjegyzékszáma: 14 09 302682;
adószáma: 11483258-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Németh István fasor 43–45. IV/5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági
Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000550/12. 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) „FAMILIA” Mezõgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7400 Kaposvár,
Gyöngyvirág
utca
6.;
cégjegyzékszáma:
14 06 306235; adószáma: 21349173-1-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCURS Manager Befektetõ és Tanácsadó Kft., 8800 Nagykanizsa, Ady
E. u. 4., cégjegyzékszáma: 20 09 063623.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000153/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „TI-HI” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8600 Siófok, Honvéd
u. 68.; cégjegyzékszáma: 14 09 302289; adószáma:
11480145-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000439/13. 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) „Bruder és Társai” Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8600
Siófok,
Meggyfa
utca
20.;
cégjegyzékszáma:
14 09 306587; adószáma: 11844945-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8200 Veszprém, Liszt Ferenc utca 24.
8600 Siófok, Fõ út 166.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-08-000484/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 12. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) „UNG-DUÓ” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Vietórisz
u. 30.; cégjegyzékszáma: 15 06 083554; adószáma:
25670057-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4531 Nyírpazony, Árpád u. 2/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 1–3. 5/505.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000581/5. 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) ALZSANAT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin u. 22.;
cégjegyzékszáma:
15
06
088924;
adószáma:
21088751-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest VI., Paulay Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

2008/26. szám

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000580/4. 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) FEDOTOLGA Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki út 18.;
cégjegyzékszáma:
15
06
090677;
adószáma:
21495133-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRO ALKUSZ Gazdasági Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 3535 Miskolc, Havas u. 24., cégjegyzékszáma: 05 09 002399.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-08-000483/5. 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) SAGINISH-TRADE Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4431 Nyíregyháza-Sóstófürdõ, Szivárvány u. 97.; cégjegyzékszáma:
15 06 090796; adószáma: 21499993-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
GRKYL-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 1–3., 5/505.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-08-000482/4. 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) KESS-21N Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 089726; adószáma: 21367289-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4. cégjegyzékszáma: 01 09 683720. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 1–3. 5/505.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000536/5. 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) YNETRO Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4625 Záhony, Új Élet u. 1. 1. em. 4.;
cégjegyzékszáma:
15
06
091630;
adószáma:
21777671-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CONSULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelõ Rt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., cégjegyzékszá-
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ma: 22267838-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Fazekas tér 1. 1. em. 11.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000607/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SERTAN AND AN Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Csalogány
u. 1.; cégjegyzékszáma: 15 06 092017; adószáma:
21819250-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955. (A helyi kirendeltség címe: 4900 Fehérgyarmat, Árpád u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000347/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LA-SE-TRADE Magas- és Mélyépítõ, Kereskedelmi Betéti Társaság (4356 Nyírcsaholy,
Szabadság u. 13.; cégjegyzékszáma: 15 06 093611; adószáma: 22188012-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1131 Budapest, Csuka u. 3. 3. em. 2.
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
13.Fpk.15-08-000207/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Modena Bau Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4557 Besenyõd,
Leveleki út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 093896; adószá-

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000475/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „TREZOR- 98” Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Vasutas út 16.; cégjegyzékszáma: 15 09 064984;
adószáma: 11650719-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„TREZOR-98” Nyerõ és Ügyességi Játékautomatákat
Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Ady E. u. 36/A
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 1.
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
17.Fpk.15-08-000573/5. 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) „FERR-COOP TRADE” Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Népkert u. 3.; cégjegyzékszáma: 15 09 066238;
adószáma: 11989156-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„FERR-COOP TRADE” Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1054 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai út 5. I/109.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000349/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság által kijelölt felszámoló: PRO ALKUSZ Gazdasági Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 3535 Miskolc, Havas u. 24., cégjegyzékszáma: 05 09 002399.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MERKUR-2001. Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4564 Nyírmada, Ady E. u. 28.; cégjegyzékszáma: 15 09 066853;
adószáma: 12634127-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27. cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-07-001035/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000348/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „DÁVID OFFICE” Kereskedelmi
és Szolgáltató Korltátolt Felelõsségû Társaság
(4431 Nyíregyháza-Sóstófürdõ, Farkas u. 27.; cégjegyzékszáma: 15 09 068375; adószáma: 13044495-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
„KMECIK ÉS BENKÕ” Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Váci Mihály utca 41.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Könyvvizsgáló és Gazdasági Szakértõ Kft., 4400 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 3., cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 16. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „CODELAND” Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Síp utca 10.; cégjegyzékszáma: 15 09 068832;
adószáma: 13171207-2-15) 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
13.Fpk.15-08-000369/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NAPFA-TRADE Faipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4234 Szakoly, Mosolytó köz 6.; cégjegyzékszáma:
15 09 070764; adószáma: 13748560-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Rt., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. I. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 10
044406. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza,
Kórház u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000396/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SZABOLCS CSÕSZER Épületgépészeti Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 6. 5. em. 32.; cégjegyzékszáma:
15 09 068716; adószáma: 13139577-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001290/7. 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) EUROLINE 2004 Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
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Társaság (4467 Szabolcs, Kossuth L. utca 34.; cégjegyzékszáma: 15 09 071414; adószáma: 13260864-2-15) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1144 Budapest, Tihany u. 42–44. 4. em. 113.
2100 Gödöllõ, Dózsa Gy. u. 69.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 13.)

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001968/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SZÕCSI-BAU Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4354 Fábiánháza, Micsurin u. 29.; cégjegyzékszáma: 15 09 071895;
adószáma: 13134675-2-15) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett székhelye(i):
2364 Ócsa, Szilvafa u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Válságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000211/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LAMMER Német Álmennyezet
Szisztémák Építõipari Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (5000 Szolnok, Baross út 22. fszt.; cégjegyzékszáma: 16 06 007814; adószáma: 21089219-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
LAMMER Német Álmennyezet Szisztémák Építõipari
Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Serec-L Könyvelõ, Auditáló, Vagyonértékelõ és Tanácsadó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzékszáma: 01 09 077793.
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000210/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VILLAIR Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (5000 Szolnok,
Botár I. u. 4. 3. em. 25.; cégjegyzékszáma: 16 06 008132;
adószáma: 21360299-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
VILLAIR 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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000155/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Ferge és Társa Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (5000 Szolnok, Pozsonyi u. 95.; cégjegyzékszáma: 16 06 009459; adószáma:
22145305-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i): 5200 Törökszentmiklós, Mészáros
Lõrinc út 27.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000199/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Molnár és Társa Építõipari, Szolgáltató, Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (5000 Szolnok, Lovas I. u. 5. 8. em. 64.; cégjegyzékszáma: 16 06 009517; adószáma: 22165231-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Molnár és Társa Építõipari, Szolgáltató, Kereskedelmi
Betéti Társaság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.
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adószáma: 22382209-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000165/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MUS VAGUS Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (5430 Tiszaföldvár,
Árpád u. 5.; cégjegyzékszáma: 16 06 009841; adószáma:
22283399-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazinczy út 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000157/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Burai és Társa Hídépítõ, Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(5130 Jászapáti, Alkotmány u. 5.; cégjegyzékszáma:
16 06 009878; adószáma: 22298946-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Serec-L Könyvelõ, Auditáló, Vagyonértékelõ és Tanácsadó
Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzékszáma: 01 09 077793.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000110/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Vitalitasz Duó Szállítmányozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (5082 Tiszatenyõ, Táncsics út 14.; cégjegyzékszáma: 16 06 010134;

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000153/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Rozsdás Lovag Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5350 Tiszafüred, Délibáb u. 4.; cégjegyzékszáma: 16 09 007041; adószáma: 12926640-2-16) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
5350 Tiszafüred, Fürdõ utca 3–11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER Befektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán u. 3. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 671068.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000215/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MEZÕFÖLD–FARM Mezõgazdasági Termelõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (5462 Cibakháza, Liszt Ferenc út 16.; cégjegyzékszáma:
16 09 007990; adószáma: 11806037-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MEZÕFÖLD–FARM Mezõgazdasági Termelõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i): 7014 Sáregres, Április 4 major
nincs.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000209/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 15. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MEATLAND 2003 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (5123 Jászárokszállás, Széchenyi István
u. 76.; cégjegyzékszáma: 16 09 008354; adószáma:
13068758-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MEATLAND 2003 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2251 Tápiószecsõ, Dózsa Gy. út 25.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000163/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BAU-GLOBAL 2005 Építõipari Kivitelezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (5126 Jászfényszaru, Gólya u. 37.; cégjegyzékszáma: 16 09 008510; adószáma: 13592297-2-16) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MHZ Pénzügyi Tanácsadó Szolgáltató Kft., 5000 Szolnok, Szabadság tér 2.
A ép. I. em. 10., cégjegyzékszáma: 16 09 001795.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000161/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) WOODWORKER Faipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (5310 Kisújszállás, Kása J. u. 4.;
cégjegyzékszáma:
16
09
008585;
adószáma:
13624286-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
WOODWORKER Faipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: REAL-HOLDING
Felszámoló, Vagyonkezelõ, Ipari és Szolgáltató Kft.,
1132 Budapest, Victor Hugo u. 11–15., cégjegyzékszáma:
01 09 738760.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000112/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 26. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Vitáris Duó Ipari és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (5082 Tiszatenyõ, Táncsics út 14.; cégjegyzékszáma: 16 09 009331; adószáma:
13953898-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-08-000088/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) UNIO-BONTÓ Építõipari Betéti
Társaság (7133 Fadd, Somos u. 31.; cégjegyzékszáma:
17 06 004384; adószáma: 20396756-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i): „AKVÁRIUSZ” Építõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i): 7132 Bogyiszló, Petõfi u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-08-000076/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 2. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) W-B Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7056 Szedres, Rákóczi u. 14.;
cégjegyzékszáma:
17
06
005851;
adószáma:
21841905-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7100 Szekszárd, Bocskai u. 54.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Válságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság, 1145 Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10
043681.

A Tolna Megyei Bíróság
11.Fpk.17-08-000063/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 31. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VÁZ-ROL Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7100 Szekszárd, Béri B. Á.
u. 59. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 17 06 006268; adószáma:
22215752-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.
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Nem bejegyzett székhelye(i): 7044 Nagydorog, Kossuth tér 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Tolna Megyei Bíróság
11.Fpk.17-08-000023/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 22. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TAMÁS-KERÁMIA Kézmûvesipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7100 Szekszárd, Halász B. u. 4.; cégjegyzékszáma:
17 09 004736; adószáma: 13035693-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09
066529.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000132/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000751/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MALAWI 2000 Taneszköz Kereskedelmi Bt. (7044 Nagydorog, Kossuth tér 4.; cégjegyzékszáma: 17 06 006705; adószáma: 20384614-2-17) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MALAWI 2000 Kereskedelmi Bt.
MALAWI 2000 Taneszköz-Kereskedelmi Bt.
MALAWI 2000 Taneszköz-Kereskedelmi Bt. „végelszámolás alatt”
MALAWI 2000 Taneszköz-Kereskedelmi Bt.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
MALAWI Kétezer Taneszköz Kereskedelmi Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3530 Miskolc, Hunyadi u. 5.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ADAcast Könnyûfémöntöde Korlátolt Felelõsségû Társaság (9700 Szombathely, Semmelweis u. 2. 1. em. 19.; cégjegyzékszáma: 18 09 107760;
adószáma: 10377679-2-18) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ALUFORM Szerszám- és Készülékgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság
AMAG-QUALITAL Formaöntöde Kft.
ADA Alumínium Nyomásos Öntöde Korlátolt Felelõsségû Társaság
Georg Fischer Mössner Könnyûfémöntöde Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Georg Fischer Könnyûfémöntöde Kft.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Alumínium Nyomásos Öntöde Kft.
Elõzõ székhelye(i): 3032 Apc, Vasút u. 1. sz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Vagyonértékelõ és Mûszaki-Gazdasági Szolgáltató Kft.,
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9700 Szombathely, Engels u. 34., cégjegyzékszáma: 18 09
000366.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000202/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „PALBU” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (8181 Berhida, Munkácsy Mihály utca 4.; cégjegyzékszáma:
19 06 507514; adószáma: 21883501-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i): „PALBU” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41., cégjegyzékszáma: 01 09 681843.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000003/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KÉK HEGYI. HU Fuvarozó és
Szolgáltató Betéti Társaság (8428 Borzavár, Liget u. 12.;
cégjegyzékszáma:
19
06
507827;
adószáma:
21992898-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
CSELES KUTI Fuvarozó és Szolgáltató Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
KÉK HEGYI Fuvarozó és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000108/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 13. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) „KÉT H-2005” Építõipari, Szolgáltató Betéti Társaság (8100 Várpalota, Róbert K. utca
7/A.; cégjegyzékszáma: 19 06 508092; adószáma:
22185019-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
„KÉT H” Építõipari, Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/l6., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000406/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FERRO-ÖNTÖDE Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8595 Kup, Ipartelep; cégjegyzékszáma: 19 09 501702;
adószáma: 11330459-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8595 Kup, Fõ u. 75
A bíróság által kijelölt felszámoló: Cég-Felügyelet Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonrendezõ és Csõdkezelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59., cégjegyzékszáma:
01 09 566915.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000471/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MÉGEGY Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8100 Várpalota, Toldi M. u. 3.; cégjegyzékszáma: 19 09 507266; adószáma: 13156819-2-19) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i): 8100 Várpalota, Szabolcska M.
u. 16. 3. em. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.
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A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000059/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FAIRMENTAL Agrár- és Környezetépítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (8200 Veszprém, Házgyári út 16.; cégjegyzékszáma: 19 09 509099;
adószáma: 13808626-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.
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Elõzõ székhelye(i):
8800 Nagykanizsa, Munkácsy u. 18/A.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági
Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

CÉGHIRDETMÉNYEK
Felhívás vagyon értékesítésére

A Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-08-020257/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „TORDA és Társa” Faipari és Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(8354 Karmacs, Kisfaludy u. 99.; cégjegyzékszáma:
20 06 037466; adószáma: 21454428-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„TORDA és Társa” Faipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági
Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

A Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-08-020221/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LENFA Szolgáltató Betéti Társaság
„végelszámolás alatt” (8996 Zalacséb, Szabadság u. 2.;
cégjegyzékszáma:
20
06
038027;
adószáma:
21877197-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
CYBERBASE COMPUTERS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
LENFA Szolgáltató Betéti Társaság

Az AGRO ALBA Szolgáltató Zrt. (Cg.:
[01 10 043170]; 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A
V. 1.) mint az MMG Gáztechnika Gyártó és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [10 09 026979]; 3300 Eger, Almagyar út 1.), Heves Megyei Bíróság által kijelölt felszámolója (a továbbiakban: felszámoló)
pályázat
keretében, nyilvános értékesítésre meghirdeti az MMG
Gáztechnika Kft. „f. a.” alábbi vagyonelemeit az alábbi
vagyoncsoportok szerinti bontásban:
Számítástechnikai, telekommunikációs eszközök, hálózati elemek, irányár: 4 312 000 Ft
Magasraktári polcrendszer, anyagmozgatási eszközök,
irányár: 3 745 000 Ft
Üzemen kívüli gépek, berendezések, felszerelések,
irányár: 4 720 000 Ft
Boylerszelep-gyártó, -szerelõ berendezések, felszerelések, irányár: 9 570 000 Ft
Üzemi kiszolgálógépek, berendezések, felszerelések,
irányár: 8 017 000 Ft
Jármûvek, irányár: 3 300 000 Ft
Gázcsapgyártás, anyagmozgatás gépei, berendezései
felszerelései, irányár: 223 351 000 Ft
Elfekvõ készletetek (acél és réz anyagok, alkatrészek,
radiátorszelepek stb.): 15 779 390 Ft
Az irányárak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák, mivel értékesítéskor az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés
g) pontjában foglaltak alapján az általános forgalmi adót a
vevõnek kell fizetnie tárgyi eszközök felszámolási eljárásban történõ értékesítésekor. Ez a szabály nem vonatkozik
az elfekvõ készletekre, ugyanis azok egységára értékhatár
alatti, ezért erre a tételre vonatkozó ajánlat esetén kérjük
feltüntetni az ajánlat tartalmát is.
A jelen ajánlattételi felhívás terjedelmi korlátaira tekintettel a kiíró a meghirdetett vagyon tételes leírását, valamint az ajánlattétel és értékelés feltételeit tájékoztatófüzet-
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ben közli, amely az MMG Gáztechnika Kft. „f. a.” telephelyén (2060 Bicske, Kanizsai út 12.) munkanapokon 8–15
óra között tekinthetõ és vásárolható meg, példányonként
10 000 Ft + áfa vételárért.
A felszámoló elõnyben részesíti azokat az ajánlatokat,
amelyet a teljes vagyon egészére tesznek a pályázók, ezt
követõen pedig az egyes vagyoncsoportokra vonatkozó
pályázatok részesülnek kedvezõbb elbírálásban az egyes
vagyontárgyakra vonatkozó ajánlatokkal szemben. Kivételt képez fenti szabály alól, ha az egyes csoporton belüli
különbözõ vagyontárgyakra, vagyoncsoportokra vonatkozó legmagasabb ajánlatok összesítése után kapott összeg
meghaladja a csoportra, illetve vagyonra tett ajánlat
összegét.
A vagyon, vagyoncsoportok, illetve egyes vagyonelemek megvásárlására vonatkozó pályázati ajánlatokat írásban, az alábbiakban leírt feltételek teljesítésével az AGRO
ALBA Szolgáltató Zrt. (1055 Budapest, Stollár Béla
u. 3/A V. 1.) titkárságára a Cégközlönyben történõ megjelenést (2008. június 19.) követõ 15. nap 12 óráig beérkezõig kell benyújtani 2 példányban. A pályázati határidõ lejártáig az irányár 10%-ának megfelelõ összeget bánatpénzként be kell fizetni az MMG Gáztechnika Kft. „f. a.”
11736020-20015893 számú számlájára. A bánatpénz nem
kamatozik, nyertes pályázatoknál a vételárba beszámításra
kerül, érvénytelen, vagy vesztes pályázat esetén pedig az
eredményhirdetés napjától számított 8 napon belül visszafizetésre kerül.
A pályázatok kötelezõ tartalma: a pályázó neve, címe,
nem természetes személy esetén kapcsolattartó neve, telefonszám, megajánlott vételár, fizetési feltételek.
A pályázatok kötelezõ mellékletei: természetes személy
esetén a személyazonosító okmány számáról (személyi
igazolvány és lakcímkártya, útlevél) és személyes adatairól szóló nyilatkozat, nem természetes személy esetén aláírási címpéldány és 30 napnál nem régebbi cégkivonat, illetve bírósági nyilvántartást igazoló okirat; aláírási címpéldány (aláírás minta), a bánatpénz megfizetését igazoló
bankszámlakivonat másolata, vagy banki igazolás.
A pályázati ajánlatok felbontására közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A felszámoló a pályázati ajánlatokat 15 napon belül értékeli és annak eredményérõl a pályázókat értesíti. A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy
megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Több megfelelõ, közel azonos értékû pályázati ajánlat esetén a felszámoló ártárgyalást tartva választja ki az eszközök megvásárlására jogosult pályázót.
A pályázati értékesítéssel kapcsolatban további információt munkanapokon 8 és 16 óra között Gellén István felszámolóbiztostól a 06 (20) 972-5220-as telefonszámon lehet kérni, továbbá az MMG Gáztechnika Kft., 2060 Bicske, Kanizsai u. 12. szám alatti telephelyén, telefonon
egyeztetett idõpontban lehet megtekinteni az eladásra kínált vagyontárgyakat.
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A CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt.
(cégjegyzékszám: [01 10 045271]; 1082 Budapest, Baross
u. 114–116.) mint a Fenyõ-Keményfa Fafeldolgozó Bt.
„f. a.” (cégjegyzékszám: [04 06 006851]; 5940 Tótkomlós, Zöldmezõsor 4.; felszámolóbiztos: Pálfiné Titl Anett)
felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti:
Mezõhegyes, zártkert hrsz. 1527. kivett gazdasági épület, udvar megnevezésû ingatlant (1/1 tulajdoni hányad,
1838 m2 területû, Mezõhegyes, 52-es major).
Irányár: 750 000 Ft.
Az irányár áfa nélkül értendõ.
A meghirdetett ingatlan az áfatörvény 142. § hatálya alá
tartozik.
A pályázat lebonyolítására a többször módosított 1991.
évi XLIX. tv. (csõdtörvény) elõírásai az irányadók.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megvásárolni kívánt vagyontárgy nettó irányára
5%-ának megfelelõ mértékû bánatpénz letétbe helyezése
legkésõbb a pályázat benyújtásának határidejéig.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.
A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pályázó fõbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyontárgy nevesítését, az ajánlott áfamentes vételárat, a bánatpénz befizetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.
A részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati
tájékoztató térítésmentesen átvehetõ a felszámoló titkárságán.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között ártárgyalás keretében döntsön az eljárásra vonatkozó csõdtörvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
A pályázatok elbírálása során azonos feltételek esetén
elõnyben részesítjük azon pályázót, aki vállalja az azonnali készpénzfizetést.
Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban
,,FENYÕ-KEMÉNYFA PÁLYÁZAT” jeligével a felszámolóbiztos 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. szám alatti titkárságán kell benyújtani, melynek határideje
2008. július 4. (péntek) 12 óra.
A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
Az esetleges ártárgyalásra, a döntés kihirdetésére 2008. július 14-én 10 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne
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a felszámolóbiztos, Kecskemét, Árpád krt. 4. sz. alatti irodája.
A csõdtörvény 49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelõen az elõvásárlásra jogosultak e jogukat ezen
idõpontban és helyszínen gyakorolhatják kizárólagosan.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ munkanapokon 9–12 óra között a következõ telefonszámon: Pálfiné Titl Anett, 06 (76) 486-606.

Az A CONT(O)-ROLL Kft. (Cg.: [01 09 681843];
1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.) mint a
KLÜH HUNGÁRIA Kft. ,, f. a.” (Cg.: [01 09 702712];
1054 Budapest, Alkotmány u. 21.) kijelölt felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képezõ alábbi takarítógépet:
Megnevezés: Scheuersaugautomat
Típus: Hakomatik B 1100
Alvázszám: 758002206162
Az eszköz irányára: 1 000 000 Ft + áfa.
Az értékesítés feltételei:
Az a pályázó, akinek a felszámolás alatt álló gazdálkodóval szemben bármilyen tartozása fennáll, a pályázaton
nem vehet részt, így beérkezett pályamunkáját a felszámoló nem veszi figyelembe.
A pályázaton való részvétel feltétele a megpályázni kívánt eszköz irányára 10%-ának megfelelõ bánatpénznek
az A CONT(O)-ROLL Kft. 10300002-2060980770073285 számú bankszámlájára történõ befizetése, illetve az errõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása. A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat
esetén 8 banki napon belül kamatmentesen visszafizetésre
kerül.
Az átutaláson kérjük feltüntetni a „KLÜH HUNGÁRIA
bánatpénz” megjelölést.
A pályázó a vételi ajánlatával 60 napos ajánlati kötöttséget vállal.
A pályázó ajánlatát legkésõbb a Cégközlönyben történõ
megjelenést (2008. június 19.) követõ 15. nap 24 órájáig
adja postára, amelyet kizárólag a felszámoló címére az
1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41. számra lehet
postázni kettõs zárt borítékban akként, hogy a pályázatot
tartalmazó zárt borítékon ,,KLÜH HUNGÁRIA pályázat”
megjelölésen kívül más nem szerepelhet.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a kiírás szerinti eszköz
megjelölését, a pályázó adatait; társaság esetén 30 napnál
nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, az eljárásra jogosult személy meghatalmazását, a fizetés módját,
az ajánlott vételárat. A felszámoló az eszköz tekintetében a
kellékszavatosság jogát kizárja.
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A pályázatok elbírálása:
A benyújtott pályázatok felbontása nem nyilvános, arra
a közjegyzõ és a felszámoló jelenlétében a beadási határidõt követõ 15 napon belül kerül sor, elbírálása a bontást
követõ 15 napon belül történik.
A pályázatban részt vevõk az elbírálás eredményérõl értesítést kapnak.
Amennyiben ugyanazon eszközre több (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-ban eltérõ) árajánlat érkezik, a
felszámoló tárgyalást tûz ki, melynek idõpontjáról és helyérõl az érdekelt feleket írásban értesíti.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló – megfelelõ
ajánlat hiányában – a pályázatot eredménytelenné nyilváníthatja.
Szerzõdéskötés a nyertes pályázókkal:
Szerzõdéskötésre a nyertes pályázókkal a pályázatok elbírálását követõ 15 munkanapon belül kerül sor, a teljes
vételár egyidejû kiegyenlítésével (vagy a teljes vételár kiegyenlítésérõl az adásvételi szerzõdés rendelkezik).
A felszámoló felhívja az ajánlattevõk figyelmét, hogy
az áfa megfizetése a 2007. évi CXXVII. törvény (áfatv.)
142. §-a szerint történik.
Az elõvásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról
nyilatkozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlására irányuló elvi szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban bejelenteni szíveskedjenek. A beszámítást a csõdtörvény kizárja.
A pályázatban szereplõ eszköz idõpont-egyeztetés
után tekinthetõ meg, érdeklõdni a 06 (30) 949-4343-as
telefonszámon Szathmáry Tibornál lehet.

A CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt.
(cégjegyzékszám: [01 10 045271]; 1082 Budapest, Baross
u. 114–116.) mint az EURON HUNGÁRIA Gyártó és
Kereskedelmi Kft. (cégjegyzékszám: [08 09 008098];
9400 Sopron, Bánfalvi út 14.; felszámolóbiztos: Pálfiné
Titl Anett) felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós gazdálkodó szervezet alábbi vagyonelemeit:
I. Technológiai gépek, berendezések, eszközök (fõ profil: mûanyagablak-gyártás).
Irányár: 8 200 000 Ft.
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II. Anyagok: félkész-, késztermékek.
Irányár: 5 700 000 Ft.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza.
A meghirdetett ingóságok az áfatv. 142. §-a hatálya alá
tartozik.
A pályázat lebonyolítására a 2006. évi VI. törvénnyel
módosított 1991. évi XLIX. tv. (csõdtörvény) elõírásai az
irányadók.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megvásárolni kívánt vagyontárgy irányára
5%-ának megfelelõ mértékû bánatpénz letétbe helyezése.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.
A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pályázó fõbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyontárgy nevesítését, az ajánlott áfamentes vételárat, a bánatpénz befizetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.
A részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati
tájékoztató térítésmentesen átvehetõ a felszámoló titkárságán.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között ártárgyalás keretében döntsön az eljárásra vonatkozó csõdtörvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
A pályázatok elbírálása során azonos feltételek esetén
elõnyben részesítjük azon pályázót, aki a vagyon nagyobb
egységére pályázik, illetve vállalja az azonnali készpénzfizetést.
Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban
,,EURON PÁLYÁZAT” jeligével a felszámolóbiztos,
6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. szám alatti titkárságán kell
benyújtani, melynek határideje
2008. július 4. (péntek) 12 óra.
A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
Az esetleges ártárgyalásra, a döntés kihirdetésére 2008. július 14-én 10 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne
a felszámolóbiztos, Kecskemét, Árpád krt. 4. sz. alatti irodája.
A csõdtörvény 49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelõen az elõvásárlásra jogosultak e jogukat ezen
idõpontban és helyszínen gyakorolhatják kizárólagosan.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ munkanapokon 9–12 óra között a következõ telefonszámon: Pálfiné Titl Anett) 06 (76) 486-606.
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A FACTOR Kft. (Cg.: [01 09 269929]; 1031 Budapest,
Kazal u. 65.) mint a BEST-KONF Konfekcionáló Kft.
„f. a.” (Cg.: [08 09 003951]; 9021 Gyõr, Sarkatyú köz 5.)
felszámolója, Filip György felszámolóbiztos
pályázati úton
hirdeti meg az adós szervezet 284/121. hrsz. (828 m2 területû), 284/122. hrsz. (675 m2 területû) és a 284/123. hrsz.
(675 m2 területû), természetben Ásványráró, Petõfi S. utcában található „kivett beépítetlen terület” megnevezésû
ingatlan tulajdonait.
Az ingatlanok irányára: 284/121. hrsz.: 1 400 000 Ft +
20% áfa.
284/122. hrsz.: 1 000 000 Ft + 20% áfa.
284/123. hrsz.: 800 000 Ft + 20% áfa.
Részvételi feltételek:
– a részletes pályázati feltételeket tartalmazó ismertetõ
tartalmának megismerése, illetve az abban foglaltak tudomásul vétele (az ismertetõ 5000 Ft + 20% áfa összegért
megvásárolható),
– a megjelölt bruttó irányár 10%-ának bánatpénzként
történõ befizetése a felszámoló MKB Rt.-nél vezetett – elkülönített – bankszámlájára: 10300002-2036255970073285, FACTOR Kft. nevére, hivatkozással a
BEST-KONF Kft. „f. a.”-ra, a pályázat beadásának határidejéig beérkezõen és ennek igazolása a pályázati anyagban,
– a pályázatnak tartalmaznia kell a vevõ nevét, címét,
gazdasági társaság esetén cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát,
– a pályázatnak tartalmaznia kell egyértelmûen a vételár összegét, a fizetés módjának határidejének határozott
megjelölését,
– egyúttal nyilatkozatot arról, hogy pályázó ajánlatát a
benyújtási határidõtõl számított 90 napig fenntartja.
A pályázatot zárt borítékban ,,BEST-KONF Kft. f. a.
PÁLYÁZAT” megjelöléssel, írásban, személyesen vagy
postai úton kell eljuttatni a felszámoló címére: Budapest
XIV., Besnyõi u. 13. 9–15 óráig, vagy postacímére: 1576
Budapest, Pf. 52.
A pályázat benyújtásának határideje: a Cégközlönyben
történõ megjelenést (2008. június 19.) követõ 15. nap
15 óráig beérkezõen.
Személyesen történõ beadásról a felszámoló átvételi elismervényt ad ki.
A pályázat bontása a beérkezést követõ 10 napon belül,
közjegyzõ jelenlétében történik.
A felszámoló a közjegyzõi bontást követõen 10 napon
belül értékeli a pályázatokat és az értékelés eredményérõl
a pályázókat írásban értesíti.
A közel azonos pályázatokat benyújtók között nyilvános ártárgyalást folytat a felszámoló, fenntartva azon jogát, hogy nem megfelelõ pályázatok esetén a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
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Az eredménytelen pályázók részére a felszámoló a befizetett bánatpénz összegét az eredmény kihirdetését követõ
8 napon belül visszautalja.
A bánatpénz nem kamatozik, de költség sem kerül felszámításra, a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra
kerül.
Az elõvásárlásra jogosultak a pályázat leadásának határidejéig jelenthetik be elõvásárlási szándékukat a
Cstv.-ben meghatározott módon és feltételekkel, jogosultságuk igazolásával együtt.
Információ: Hegegy Annamária felszámolótól kapható,
a 06 (1) 252-3576-os telefonszámon.

Az ÁFI Zrt. (Cg.: [01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent
István krt. 1. I. em.) mint a TÓNI-TRADE Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.”
(Cg.: [02 09 068693]; 7624 Pécs, Ferencesek utcája 9.) Fõvárosi Bíróság által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ vegyes, visszamaradt ruhanemûkészletet (farmer,
póló, ing, kardigán stb.).
A készlet együttes irányára: 1 500 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 150 000 Ft.
A készlet értékbecslése elõzetes idõpont-egyeztetést
követõen, a felszámoló irodájában megtekinthetõ.
A pályázaton való részvétel feltétele:
A pályázati ajánlatot magyar nyelven kettõs, zárt borítékban, ,,TÓNI-TRADE Kft. f. a. vételi ajánlat” megjelöléssel a felszámoló irodájában kell átadni (1055 Budapest,
Szent István krt. 1.), jelen közlemény Cégközlönyben való
megjelenését (2008. június 19.) követõ 15. nap, legkésõbb
12 óráig, vagy postai úton eljuttatni az 1399 Budapest,
Pf. 701/313 címre úgy, hogy a küldemény a megjelölt határidõig a felszámoló irodájába beérkezzen.
A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a benyújtás
idõpontjáig a pályázatban megjelölt bánatpénz átutalásra
kerüljön az ÁFI Zrt. UniCredit Bank Hungary Nyrt.-nél
vezetett 10900035-00000002-96040018 számú számlájára.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási határidõtõl számított 40 napig fenntartja. Az ajánlatoknak
tartalmazniuk kell: a pályázó nevét, lakhelyét, székhelyét,
a megajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, a vételár fedezetének igazolását.
A pályázatok bontására közjegyzõ jelenlétében kerül
sor. A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága és a fizetési feltételek alapján bírálja el. A felszámoló
fenntartja a jogát, hogy a közel azonos ajánlattevõk között
ártárgyalást tartson. A teljes vételár kiegyenlítése az adás-
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vételi szerzõdés létrejöttének és a birtokbaadásnak is elõfeltétele.
A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül visszafizetésre kerül.
A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelkezõk figyelmét, hogy elõvásárlási jogukat a pályázat benyújtásának idõpontjáig írásban gyakorolhatják.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlatok hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja.
A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem vállalunk, beszámítást nem fogadunk el.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás kérhetõ hétköznap 9 és 12 óra között a 302-3422-es telefonszámon, felszámolóbiztos: Kozári Richárd.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent István krt. 1.) mint a
GERKULESZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.: [01 09 561061]; 1119
Budapest, Pajkos u. 22/A), Fõvárosi Bíróság által kijelölt
felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ alábbi készleteket:
fenyõ fûrészáru 43 m3
bükk furnér 1,9 m3
krokodilbõr táska 2 db
krokodilbõr lábbeli 2 db
A felszámoló a vagyont kizárólag egy egységként kívánja értékesíteni.
A készletek becsült értéke: 550 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 55 000 Ft.
A készletek pályázati ismertetõje elõzetes idõpont-egyeztetés után, a felszámoló irodájában megtekinthetõ.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megjelölt összegû bánatpénz befizetése az ÁFI Felszámoló és Vagyonkelezõ Zrt. UniCredit Bank Rt.-nél vezetett 10900035-00000002-96040018 számú bankszámlájára, vagy a felszámoló által kezelt pénztárba történhet,
legkésõbb a pályázat benyújtásának határidejéig.
– A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén 15 napon belül a pályázó részére visszafizetésre kerül.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja.
– A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a
pályázó fõbb adatait (a pályázó nevét, székhelyét, hatályos
cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselõ aláírá-
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si címpéldányát), az ajánlott vételárat, a bánatpénz befizetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó nyilatkozatot.
– Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban 2 példányban „GERKULESZ-PÁLYÁZAT” jeligével a felszámolóbiztos, 1055 Budapest, Szent István körút 1. I. emeleti titkárságán kell személyesen benyújtani jelen közlemény
Cégközlönyben való megjelenését (2008. június 19.) követõ 15. nap legkésõbb 12 óráig.
– A pályázatok bontásáról közjegyzõ jelenlétében, a
pályázatleadási határidõ lejárta után 30 napon belül kerül
sor.
– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 15 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot, eredménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között ártárgyalás keretében döntsön az eljárásra vonatkozó csõdtörvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével (amennyiben a megajánlott vételárak közötti eltérés
10%-on belül van),
– jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy ezen szándékukat – jogosultságuk igazolása mellett –
a pályázat beadási határidejéig írásban adják le.
A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem vállalunk, beszámítást nem fogadunk el.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ munkanapokon 9–12 óra között a következõ elérhetõségen: 1055 Budapest, Szent István körút 1. I. em.,
dr. Arany Beatrix, telefonszám: 302-3420.
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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 az Invest Almanach Kft. (1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II. 7.) irodája pénztárában letétbe kell helyeznie, vagy a Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett 10200483-36113842 számú bankszámlaszámra kell teljesíteni, „VALLEX 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 ,,VALLEX”
felirattal, kell benyújtani az Invest Almanach Kft. irodájába (1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II. 17.) postai úton
vagy személyesen.
A pályázat beadása legkésõbb a Cégközlönyben való
megjelenést (2008. június 19.) követõ 15. napon 12 óráig.
Bontás: a beadástól számított 10 napon belül.
A pályázók a bontástól számított 10 napon belül értesítést kapnak az eredményrõl.
A pályázatnak az ajánlaton túl tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, adószámát, bankszámlaszámát, 30 napnál
nem régebbi cégkivonatának és aláírási címpéldányának
eredeti példányát, a bánatpénz befizetését igazoló banki
bizonylatát, vagy átvételi elismervényt, továbbá annak
megjelölését, hogy a befizetett bánatpénzt – ajánlatának el
nem fogadása esetén – milyen bankszámlára kéri visszautalni a pályázó.
Magánszemély pályázó esetén szükséges még személyiigazolvány-másolat és a pályázat két tanúval történt hitelesítése.
A pályázatban egyértelmûen meg kell határozni mind a
nettó, mind pedig a bruttó vételárat. Meg kell jelölni a pályázatban a fizetés határidejét és az esetleges biztosítékokat.
A pályázati ajánlatban 60 napos ajánlattételi kötöttséget
kell vállalni. Az ajánlati árat készpénzben vagy banki átutalással kell megfizetni, beszámításra vonatkozó ajánlatokat nem fogadunk el.
A pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent eladási kötelezettséget. A felszámoló megfelelõ ajánlat hiányában dönthet úgy, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítja.
Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános pályázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tulajdonában meglevõ
Peugeot partner Hdi típusú, 2004-ben gyártott, 2 személyes gépjármûvet.
Irányár: 1 700 000 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 részletes információ az Invest Almanach Kft. (1024
Budapest, Lövõház u. 16/B II. 17.) irodájában, vagy

A TREND Gazdasági Képviseleti Kft. (cégjegyzékszáma: [01 09 867547]; székhely: 1024 Budapest, Lövõház
u. 16/B II. 17.) mint a ,,QUALIWALL” Építõipari Szolgáltató Betéti Társaság „f. a.” (cégjegyzékszáma:
[13 06 054178]; székhely: 2314 Halásztelek, Hajnal

Az Invest Almanach Kft. (cégjegyzékszáma: [01 09
561904]; székhely: 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B
II. 17.) mint az VALLEX Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma: [08 09 009609]; székhely:
9400 Sopron, Várkerület 79.) a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság 5. Fpk. 08-07-000344/4. számú végzésében
kijelölt felszámolója
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u. 56.), a Pest Megyei Bíróság 2. Fpk. 13-07001768/4. számú végzésében kijelölt felszámolója
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véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.

nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tevékenységzáró mérlegében szereplõ el nem ismert egyéb
követelését 20 926 000 Ft értékben, és 21 000 Ft értékkel
feltüntetett tárgyi eszközét.
Irányár: 6 000 000 Ft.
Bánatpénz: a megajánlott vételár 10%-a.
A részletes információ a TREND Gazdasági Képviseleti Kft. (1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II. 17.) 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 II. 17.) irodája pénztárában letétbe kell helyeznie,
vagy a Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett
10200483-36111448 számú bankszámlaszámra kell teljesíteni, „QUALIWALL 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, ,,QUALIWALL” felirattal kell benyújtani a TREND Gazdasági
Képviseleti Kft. irodájába (1024 Budapest, Lövõház
u. 16/B II. 17.) postai úton, vagy személyesen.
A pályázat beadása legkésõbb a Cégközlönyben való
megjelenést (2008. június 19.) követõ 15. napon 12 óráig.
Bontás: a beadástól számított 10 napon belül.
A pályázók a bontástól számított 10 napon belül értesítést kapnak az eredményrõl.
A pályázatnak az ajánlaton túl tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, adószámát, bankszámlaszámát, 30 napnál
nem régebbi cégkivonatának és aláírási címpéldányának
eredeti példányát, a bánatpénz befizetését igazoló banki
bizonylatát, vagy átvételi elismervényt, továbbá, hogy sikertelen pályázat esetén a bánatpénz visszautalását a pályázó milyen bankszámlára kéri.
Magánszemély pályázó esetén szükséges még személyiigazolvány-másolat és a pályázat két tanúval történt hitelesítése.
A pályázatban egyértelmûen meg kell jelölni a fizetés
határidejét és az esetleges biztosítékokat is.
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

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.: [01
10 042854]; 1055 Budapest, Szent István krt. 1.) mint a
BERKI FAMILY Fuvarozó, Ingatlanforgalmazó és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.”
(Cg.: [01 09 695041]; 1121 Budapest, Törökbálinti
út 71.) Fõvárosi Bíróság által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ alábbi gépjármûvet:
RENAULT MIDLUM 210, 16 tehergépkocsi.
Forgalmi rendszám: KTH-618.
Gyártási éve: 2001.
Futott kilométer: nem állapítható meg.
A felszámoló a vagyont egy egységként kívánja értékesíteni.
A gépjármûk becsült értéke: 3 000 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 300 000 Ft.
A gépjármû pályázati ismertetõje elõzetes idõpont-egyeztetés után, a felszámoló irodájában megtekinthetõ.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megjelölt összegû bánatpénz befizetése az ÁFI Felszámoló és Vagyonkelezõ Zrt. UniCredit Bank Rt.-nél vezetett 10900035-00000002-96040018 számú bankszámlájára, vagy a felszámoló által kezelt pénztárba történhet,
legkésõbb a pályázat benyújtásának határidejéig.
– A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén 15 napon belül a pályázó részére
visszafizetésre kerül.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja.
– A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a
pályázó fõbb adatait (a pályázó nevét, székhelyét, hatályos
cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselõ aláírási címpéldányát), az ajánlott vételárat, a bánatpénz befizetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó nyilatkozatot.
– Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban 2 példányban „BERKI FAMILY-PÁLYÁZAT” jeligével a felszámolóbiztos, 1055 Budapest, Szent István körút 1.
I. emeleti titkárságán kell személyesen benyújtani jelen
közlemény Cégközlönyben való megjelenését (2008. június 19.) követõ 15. nap legkésõbb 12 óráig.
– A pályázatok bontásáról közjegyzõ jelenlétében, a
pályázati leadási határidõ lejárta után 30 napon belül kerül
sor.
– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 15 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.
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A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot külön indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat
kiírásáról döntsön,
– a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között ártárgyalás keretében döntsön az eljárásra vonatkozó csõdtörvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak alapján
(amennyiben a megajánlott vételárak közötti eltérés
10%-on belül van),
– jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy ezen szándékukat – jogosultságuk igazolása mellett –
a pályázat beadási határidejéig írásban adják le.
A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem vállalunk, beszámítást nem fogadunk el.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ munkanapokon 9–12 óra között a következõ elérhetõségen: 1055 Budapest, Szent István körút 1. I. em.,
dr. Arany Beatrix, telefonszám: 302-3420.

A CSABAHOLDING Kft. (Cg.: [01 09 683720]; 1132
Budapest, Visegrádi u. 60. I. 4.) mint a ,,Conzol” Építõipari és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.: [02 09 061741];
7342 Mágocs, Béke u. 36.) adós kijelölt felszámolója

3791

A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat
esetén 8 banki napon belül, kamatmentesen visszafizetésre
kerül. A pályázatban kérjük megjelölni, hogy sikertelen
pályázat esetén milyen bankszámlaszámra kérik a bánatpénz visszautalását.
A pályázatokat a felszámoló pécsi irodájába (7633 Pécs,
Endresz Gy. u. 2. I. em.) kérjük postai úton, vagy személyesen beadni, személyes beadás esetén munkanapokon
10–12 óra között. A borítékra írják rá: ,,Conzol Kft. f. a.
pályázat”. A pályázatok beérkezésének végsõ határideje a
Cégközlönyben való közzétételt (2008. június 19.) követõ
15. nap 12 óra.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, címét, gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát, a nettó ajánlati ár egyértelmû meghatározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi idejét, amely
nem lehet kevesebb mint a benyújtási határidõt követõ
30. nap.
A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik, a pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl értesítést kapnak.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról
döntsön.
Amennyiben több megfelelõ, vagy a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ pályázat érkezik, a pályázat kiírója nyilvános ártárgyalást tart, melyrõl az érdekelteket értesíti.

nyilvános pályázat
útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
következõ vagyontárgyait: különféle építõipari és egyéb
gépek, felszerelések, berendezések, szerszámok, anyagok
12 tételsor alatt.
Együttes irányár nettó 1 800 000 Ft.
A meghirdetett vagyontárgyak 12 tételsor szerint megbontott részletes listája a továbbiakban említett módon a
felszámolónál megtekithetõ, illetve beszrezhetõ. Pályázni
csak a teljes meghirdetett vagyonra lehet.
A nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerzõ pályázó
az adóssal szemben beszámítással nem élhet.
A meghirdetett vagyontárgyak tételes listáját tartalmazó
tájékoztató megtekinthetõ és beszerezhetõ a pályázat megjelenése napjától kezdve a felszámoló pécsi irodájában
(7632 Pécs, Endresz Gy. u. 2. I. em.), munkanapokon 9 és
12 óra között. Az értékesítéssel kapcsolatban tájékoztatást
ad Simon József felszámolóbiztos [telefonszám: 06 (72)
214-120, 06 (30) 235-0736].
A pályázaton történõ részvétel feltétele 100 000 Ft bánatpénznek a felszámoló CSABAHOLDING Kft. CIB
Bank Rt.-nél vezetett 10700165-04411402-52200005 számú számlájára történõ befizetése, illetve az errõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása. Fizetéskor, illetve átutaláskor a bizonylatra kérjük ráírni: „Conzol Kft. f. a.
pályázat bánatpénz”.

A
CSABAHOLDING
Kft.
(cégjegyzékszáma:
[01 09 683720]; 1146 Budapest, Thököly út 59/A) mint a
DALLTEX Ruházati-Textil Nagy- és Kiskereskedelmi Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma: [01 09 069827]; 1029
Budapest, Kánya u. 4.) adós kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
alábbi vagyontárgyait:
– Nõi és férfi konfekcióáruk. Az eszközök értéke
összesen 800 000 Ft. A bánatpénz: 80 000 Ft.
– Méteráruk (bélések, szövetek). Az eszközök értéke
összesen 800 000 Ft + 160 000 Ft áfa, összesen 960 000 Ft.
A bánatpénz: 80 000 Ft.
– Vámáruraktárban õrzött méteráruk és nõi konfekcióáruk. Az eszközök értéke összesen 800 000 Ft. A bánatpénz: 80 000 Ft.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakról információt
és tájékoztatást ad: Dallos Endre felszámolóbiztos, tel.:
239-0560.
A pályázaton történõ részvétel feltétele a megjelölt bánatpénz befizetése a felszámoló, CSABAHOLDING Kft.
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10700165-04411402-51100005 sz. számlájára, illetve az
errõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása.
A bánatpénz befizetése 2008. július 7-ig történhet. A
bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén
8 banki napon belül kamatmentesen visszafizetésre kerül.
A pályázatokat a felszámoló budapesti székhelyén
– CSABAHOLDING Kft., 1146 Budapest, Thököly út
59/A I. 3. – kérjük személyesen beadni munkanapokon 10
órától 13 óráig. A borítékra írják rá: ,,DALLTEX Kft. f. a.
Pályázat”. A pályázatok beérkezésének határideje:

10700165-04411402-51100005 sz. számlájára, illetve az
errõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása.
A bánatpénz befizetése 2008. július 7-ig történhet. A
bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén
8 banki napon belül kamatmentesen visszafizetésre kerül.
A pályázatokat a felszámoló budapesti székhelyén
– CSABAHOLDING Kft., 1146 Budapest, Thököly
út 59/A – kérjük személyesen beadni munkanapokon
10 órától 13 óráig. A borítékra írják rá: ,,DINER MÖBEL
Kft. f. a. Pályázat”. A pályázatok beérkezésének határideje:

2008. július 8.

2008. július 8.

A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, címét, gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát másolatban, a bruttó ajánlati ár egyértelmû
meghatározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi
idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidõt követõ 30. nap.
A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik, a pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl értesítést kapnak.
A pályázatnál elõnyt élveznek azok, akik a pályázatot a
felsorolt vagyontárgyak egészére nyújtják be.
Azonos, vagy a legjobb ajánlati ártól 10 százalékon belüli árat ajánlók között a felszámoló ártárgyalást tart.
A felszámoló fenntartja magának a jogát, hogy a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek
nyilvánítsa.
Az adásvételi szerzõdésnek a pályázat nyertesével történõ megkötésének végsõ határideje: 2008. július 15.

A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, címét, gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát másolatban, a bruttó ajánlati ár egyértelmû
meghatározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi
idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidõt követõ 30. nap.
A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik, a pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl értesítést kapnak.
A pályázatnál elõnyt élveznek azok, akik a pályázatot a
felsorolt vagyontárgyak egészére nyújtják be.
Azonos, vagy a legjobb ajánlati ártól 10 százalékon belüli árat ajánlók között a felszámoló ártárgyalást tart.
A felszámoló fenntartja magának a jogát, hogy a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek
nyilvánítsa.
Az adásvételi szerzõdésnek a pályázat nyertesével történõ megkötésének végsõ határideje: 2008. július 15.

A CSABAHOLDING Kft. (cégjegyzékszáma: [01
09 683720]; 1146 Budapest, Thököly u. 59/A) mint a DINER MÖBEL Kereskedelmi Kft. „f. a” (cégjegyzékszáma: [01 09 861495]; 1032 Budapest, Gyenes u. 7. VIII. 4.)
adós kijelölt felszámolója

A FACTOR KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ ÉS
ÜGYVITELSZERVEZÕ KFT. ÉSZAK-KELET-MAGYARORSZÁGI KÉPVISELETE (Cg.: [01 09 269929]; székhely: 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 13.) mint a FA-TAX
Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma: [15 09 065256]; 4400
Nyíregyháza, Kállói út 66.) felszámolója

nyilvános pályázat
pályázat útján
útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
alábbi vagyontárgyait:
Lapraszerelt és összeszerelt konyhabútorok, ajtófrontok, szekrénytestek, egyéb konyhai kiegészítõk.
Az eszközök értéke összesen 2 400 000 Ft.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakról információt
és tájékoztatást ad: Dallos Endre felszámolóbiztos, tel.:
239-0560.
A pályázaton történõ részvétel feltétele a megjelölt bánatpénz befizetése a felszámoló, CSABAHOLDING Kft.

megvételre ajánlja a gazdálkodó szervezet alábbi faipari
eszközét:
SOPOCKIE ZKLADY PRZEMYSLV MASZYNOWEGO
120 cm-es 3 hengeres hengercsiszoló, 1980-as gyártmány, 800 000 Ft + áfa vételárért.
Pályázati feltételek:
– A pályázatokat zárt, dupla borítékban kell benyújtani.
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– A külsõ borítékra FACTOR Kft., 4400 Nyíregyháza,
Hõsök tere 13. „pályázat” megjelölést.
– A belsõ borítékra FA-TAX Kft. jeligét kérünk feltüntetni.
– Név (cégnév, cégjegyzékszám), cím, bankszámlaszám.
– A fizetés módja és határideje.
– A bánatpénz befizetésének igazolását.
– Megajánlott vételár és fizetési határidõ egyértelmû
meghatározását.
– 30 napos ajánlati kötöttséget.
– Az árukészlet bruttó forgalmi értékének 10%-a bánatpénzként készpénzben való megfizetése, a felszámoló irodájában, Nyíregyháza, Hõsök tere 13. fszt. 2.
szám alatt 2008. július 7-én 10 óráig a 06 (42)
318-806-os számú telefonon elõre egyeztetett
idõpontban.
Az ajánlatok benyújtásának határideje:
2008. július 7-én 12 óra.
Az ajánlatok bontására közjegyzõ jelenlétében kerül
sor. A pályázatbontás eredményérõl írásban értesítést küldünk.
Több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat beérkezése esetén
a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.
Az elõvásárlásra jogosultak, jogaikat a pályázat benyújtásakor gyakorolhatják. A pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – a felszámoló eredménytelennek nyilváníthatja a
bánatpénz 8 napon belül történõ visszafizetése mellett.
További felvilágosítást a 06 (42) 318-806-os telefonszámon kérhetnek.

A Duna Libra Közgazdász ZRt. (cégjegyzékszám:
[01 10 042004]; 1062 Budapest, Andrássy út 91.) mint a
Smart Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (cégjegyzékszám: [03 09 103009]; 6000 Kecskemét, Belsõnyír 65.) kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján kívánja értékesíteni az adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képezõ alábbi ingatlan vagyont:
Kecskemét külterület 0198. hrsz.-ú „kivett üzem” és
„szennyvíztisztító” megnevezésû, 5,85 ha területû telekingatlan a rajta található felépítményekkel együtt.
Bruttó érték: 48 000 000 Ft.
A meghirdetett vagyon 48 000 000 Ft (negyvenyolcmillió forint), amely összeg a törvényes általános forgalmi
adót tartalmazza.

3793

A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati határidõn belül a bánatpénz befizetése és a befizetésrõl szóló bizonylat csatolása a pályázathoz.
A bánatpénz nagysága 5 000 000 Ft (ötmillió forint).
Az értékesítésre felkínált vagyontárgyakra kellékszavatosságot nem vállalunk.
A vételárat a pályázati feltételfüzetben meghatározottak
szerint, átutalással kell megfizetni a szerzõdéskötéstõl számított 8 napon belül. Beszámítás a Cstv. szerint kizárt.
A felszámolás a többször módosított 1991. évi XLIX.
törvény szerint folyik. A pályázati eljárás részletes feltételeit a feltételfüzet állapítja meg, amely tartalmazza a megvásárlásra felkínált vagyontárgyak bemutatását is. A feltételfüzet a felszámoló irodájában (1062 Budapest, Andrássy út 91.) munkanapokon 10-tõl 14 óráig tekinthetõ és
vásárolható meg. Az ajánlat érvényességének feltétele a
fentiekben meghatározott összegû bánatpénznek a
SMART Kft. „f. a.” MKB Bank Nyrt.-nél vezetett
10300002-20322388-71933285 számú számlára történõ
elõzetes megfizetése a „SMART Kft. f. a. pályázat” megjelöléssel, illetve a feltételfüzetben foglaltaknak való megfelelõség. A pályázati ajánlatban 90 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni.
Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy eredeti példányban, magyar nyelven, a pályázóra való utalás
nélküli, „SMART Kft. f. a. pályázat” jeligével feliratozott,
zárt borítékban,
2008. július 4-én 10 és 11 óra között
a felszámoló irodájában (1062 Budapest, Andrássy út 91.),
a feltételfüzetben meghatározott módon, tartalommal és
kellékekkel nyújtsák be. A pályázati ajánlatokat a beadás
határidejétõl számított 8 napon belül közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel. Pályázatbontáson részt vehetnek azok a
pályázók, akik a pályázatot határidõben benyújtották és a
bánatpénz határidõben történõ befizetését igazolni tudják.
A megfelelõ pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok nagysága, illetve a feltételfüzetben foglaltak vállalása alapján bírálja el.
Kiíró fenntartja magának az árajánlat-javító eljárás alkalmazásának jogát, amennyiben valamely ajánlati ár a
legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló a pályázók között – közjegyzõ jelenlétében – nyilvános ártárgyalást tart. A benyújtott pályázati ajánlatokat – az ártárgyalás
esetét kivéve – menet közben módosítani nem lehet.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a felszámoló
megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja.
A meghirdetett vagyon megtekintése elõzetes egyeztetés alapján történik.
További felvilágosítással Könczöl Adél felszámolóbiztos (tel.: 413-0808) készséggel áll rendelkezésre.
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A STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft.
(Cg.: [01 09 724084]; 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.)
mint – a Fõvárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma 22.
Fpk. 01-04-004783/23. számú végzése alapján – a Vita-Innova Fejlesztõ, Kivitelezõ és Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: [13 09 102496]; székhelye: 2038 Sóskút, Öreghegy u. 1767/3.) kijelölt felszámolója (képviseli: Tóth Krisztina felszámolóbiztos)
a folyamatban lévõ felszámolás keretében
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja az adós ismertté vált alábbi vagyontárgyát:
1. Tiszavasvári, Petõfi u. 65. sz. alatti 3567/1., 3567/2.,
3567/3., 3567/4., 3567/5., 3567/6., 3567/7. hrsz.-ú,
12 884 m2 alapterületû ipartelep ingatlan, az azon található
3438 m2 alapterületû felépítménnyel.
Pályázati irányár: 60 millió Ft + áfa.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– 6 000 000 Ft összegû bánatpénz megfizetése a felszámoló irodájában (STANDARD Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.) a Vita-Innova Kft. „f. a.” pénztárába vagy a
Vita-Innova Kft. „f. a.” ERSTE Banknál vezetett
11600006-00000000-25964974 sz. bankszámlájára történõ utalással.
– A bánatpénz a vételárba beszámításba kerül, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül a pályázó részére
visszautalásra kerül.
– Az értékesítésre kerülõ vagyontárgy után kellékszavatosságot és garanciát nem vállalunk.
– A vételárba történõ beszámítást a törvény kizárja.
– A pályázatot legkésõbb (az ajánlott vételár és fizetési mód megjelölésével) jelen hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. június 19.) számított 15.
napon 12 óráig személyesen kell leadni a STANDARD
Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest,
Pozsonyi út 32. sz. alatti címére.
– Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a borítékon kérjük feltüntetni: ,,Vita-Innova Kft. f. a. pályázat”.
– Az ajánlatnak tartalmaznia kell jogi személynél és
gazdasági társaságnál a pályázó nevét, székhelyét, 30 napnál nem régebbi hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselõ aláírási címpéldányát, a megajánlott
bruttó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár fedezetének igazolását.
Magánszemélynél az ajánlatnak tartalmaznia kell nevét,
címét, személyi adatokat, azonosításra alkalmas további
adatokat, a megajánlott bruttó vételárat, a vállalt fizetési
feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár fedezetének igazolását.
– Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz
megfizetését.
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– A pályázatok bontásáról közjegyzõ jelenlétében a pályázati leadási határidõ lejárta után 15 napon belül kerül
sor.
– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 10 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.
– Az elõvásárlási jog gyakorlására jogosultak a jogosultságukat – a jogosultság igazolásával együtt – az ajánlat
benyújtásának idõpontjáig jelenthetik be a felszámolónak.
A felszámoló a pályázatot (megfelelõ pályázat hiányában) eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot hirdethet ki.
A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értékesítési
versenytárgyalást tart, amennyiben a megajánlott vételárak közötti eltérés 10%-on belül van. Ennek helyérõl, idejérõl, szabályairól írásban értesíti az ajánlattevõket.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A felszámoló a hatályos 1991. évi XLIX. törvény alapján felhívja az esetleges érdekelteket elõvásárlási joguk
gyakorlására, és kéri, hogy a jog gyakorlására irányuló
szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban
jelentsék be. Bõvebb tájékoztatás kérhetõ Nagy József
Zsoltnál, munkanapokon 8–12 óra között a 329-4940-es
telefonszámon.

A TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt.
(Cg.: [01 10 045659]; székhely: 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40.) a Perfekt Gipsz Bau és Szolgáltató Kft. „f. a.”
(Cg.: [07 09 008969]; 2060 Bicske, Vasvári u. 1.), Fejér
Megyei Bíróság 3. Fpk. 07-07-000216. számú végzésével
kijelölt felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyakat:
– AUDI A6, 2.0 TDI típusú KCF-009 frsz.-ú, dízel,
1968 cm3-es (évjárat: 2005, alvázszám: WAU2224F56W042477, szín: fekete) személygépkocsit.
Irányár: nettó: 7 500 000 Ft (hétmillió-ötszázezer
forint).
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 ,,Perfekt Gipsz Bau és Szolgáltató Kft.
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
Zrt. Raiffeisen Banknál vezetett 12072507-0037060000100009 számú bankszámlájára, legkésõbb a pályázat
benyújtásának határidejéig és ennek igazolása a pályázati
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anyagban. (A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: Perfekt Gipsz Bau Kft. „f. a.” bánatpénz.)
Az ajánlatoknak tartalmaznia kell: a pályázó nevét,
székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult
vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, a megajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár fedezetének igazolását.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától, Csapó Gábor felszámolótól a 06 (30) 660-1647-es
telefonszámon kapható.
A részletes pályázati feltételeket és a vagyontárgy leírását tartalmazó feltételfüzet a felszámoló szervezet budapesti és pécsi irodájában megtekinthetõ, és 6000 Ft bruttó
áron megvásárolható.
A gépjármû a felszámolóval elõre egyeztetett idõpontban megtekinthetõ Pécsett.
Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. június 19.) 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 végelszámoló 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.

A TÍZEK Felszámoló, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(Cg.: [01 09 729062]; 1211 Budapest, Gyepsor u. 1.) mint
a Csépányi Kábel TV Bt. „f. a.” (Cg.: [05 06 006488];
3600 Ózd, Csépányi u. 18.; levelezési cím: 3963 Karcsa,
Táncsics M. út 1.) felszámolója, dr. Megay Róbert Péter
felszámolóbiztos
nyilvános pályázat
útján értékesítésre meghirdeti az alábbi vagyonelemeket.
1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság elõtt
6.G.40.206/2007. számon folyamatban lévõ peres eljárás
alapján fennálló 5 517 850 Ft összegû követelés és annak
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1997. július 1-jétõl a kifizetés napjáig esedékes, Ptk. szerinti késedelmi kamata 1 400 000 Ft vételi árért.
2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság elõtt
13.G.40/036/2007. számon folyamatban lévõ peres eljárás
alapján fennálló 10 200 000 Ft összegû követelés
1 000 000 Ft vételi árért.
3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság elõtt
13.G.40/339/2007. számon folyamatban lévõ peres eljárás
alapján fennálló 2 483 060 Ft összegû követelés és annak
2007. március 1-jétõl a kifizetés napjáig esedékes, Ptk.
szerinti késedelmi kamata 400 000 Ft vételi árért.
Az ajánlati feltételeket tartalmazó tájékoztató anyag és
a jelentkezési lap 20 000 Ft + áfa/csomag áron megvásárolható a felszámolónál.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– Az írásban benyújtott ajánlat, melynek tartalmaznia
kell a megvásárolni szándékozott tétel/ek ajánlott vételárát, a fizetés módját, a fizetési feltételekre vonatkozó nyilatkozatokat, fedezetigazolást.
– A pályázó fõbb adatait (személyi igazolvány, vagy
30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány).
– A megvásárolni kívánt tétel/ek irányára 10%-ának
megfelelõ ajánlati biztosíték befizetése a társaság Erste
Bank Nyrt. sárospataki fiókjánál vezetett 1160000600000000-23778661 sz. számlájára vagy a felszámolónál
pénztári befizetéssel, legkésõbb az ajánlatok benyújtása
idõpontjáig.
– A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy ajánlatát a leadási határidõtõl számított 20 napig fenntartja.
Elõnyben részesül az a pályázó, aki az összes követelésre, összes vagyonelemre egy csomagban tesz ajánlatot.
A vételi ajánlatot zárt borítékban, ,,PÁLYÁZAT” megjelöléssel írásban, legkésõbb a Cégközlönyben való megjelenéstõl (2008. június 19.) számított 15. nap 10 óráig kell
benyújtani a kijelölt felszámoló székhelyén, átvételi elismervény ellenében, vagy bizonyított postai feladással.
Az ajánlatok bontása és értékelése a megjelenéstõl számított 20 napon belül, közjegyzõ elõtt történik. Az értékesítésre meghirdetett vagyon bemutatását elõzetes értesítés
esetén biztosítjuk, arról készült tájékoztató anyag a felszámolónál megtekinthetõ. További információt a szervezet
ügyvédjétõl, dr. Megay Györgyitõl lehet kérni a 06 (30)
966-7750-es telefonszámon.
Az ajánlati biztosítékot (bánatpénzt, nem kamatozik)
eredményes pályázat esetén a vételárba beszámítjuk, sikertelen pályázók részére a befizetett összeget visszautaljuk. Az eredményes, de szerzõdést nem kötõ pályázó a bánatpénzt elveszti.
A felszámoló felhívja a törvényen és szerzõdésen alapuló elõvásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázati feltételekben meghatározott idõpontig jelentsék be,
megjelölve a pontos igényüket. Érvényes pályázat esetén a
szerzõdési feltételek elfogadásával, a bánatpénz megfizetésével a nyertes pályázó helyébe lép.
Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló fenntartja
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magának a jogot, hogy a postai úton sérülten érkezett boríték esetén, valamint megfelelõ ajánlat hiányában az értékesítést részben, vagy egészben eredménytelennek nyilvánítsa.

Az ALEXANDER & CO Gazdasági Szaktanácsadó Kft.
(cégjegyzékszáma: [01 09 709122]; 1042 Budapest, Árpád út 57–59.) mint a BARABEND Épületgépészeti Bt.
„f. a.” (cégjegyzékszáma: [05 06 014855]; 3508 Miskolc,
Futó út 7.) kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a felszámolás alatt álló:
– társaság készleteit (kb. 285 tétel: csõbilincs, szûkítõidomok, golyóscsap, termosztátfej, összekötõcsõ, lapradiátorok stb.) 992 462 Ft irányáron, valamint
– a társaság 1 db laptopját 10 000 Ft irányáron.
Összesen: 1 002 462 Ft.
Részletes lista a felszámolótól kérhetõ.
Elõnyt élvez az a pályázó, aki a fenti vagyontárgyakat
együttesen, vagy több vagyontárgyat kíván egyszerre
megvásárolni. Az eladóval szembeni hitelezõi követelések
vételárba történõ beszámítására nincs lehetõség. A felszámoló a vagyontárgyakhoz kapcsolódóan kellékszavatosságot nem vállal. A pályázat kiírója fenntartja magának a
jogot, hogy a vagyontárgyakra nézve a pályázati kiírást
részben visszavonja. Pályázatokat a felszámoló postacímére (3526 Miskolc, Hatvanötösök útja 1. fszt. 12.), vagy
személyesen az ALEXANDER & CO Kft. (3526 Miskolc,
Hatvanötösök útja 1. fszt. 2.) irodájában kell benyújtani a
Cégközlönyben való közzététetõl (2008. június 19.) számított 15. nap 12 óráig. A pályázati borítékra kérjük ráírni a
,,BARABEND Bt. f. a. pályázat” jeligét. A pályázat bontására a pályázati határidõ lejáratát követõen 15 napon belül,
közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A pályázat elbírálása és a
pályázók értesítése a pályázat bontását követõ 15 napon
belül történik meg.
A pályázaton az vehet részt:
– aki a „BARABEND Bt. f. a. pályázat bánatpénz”
közleménnyel a becsérték 10%-ának megfelelõ bánatpénzt a felszámoló 10103173-49893900-01000001 számú
Budapest Bank Rt.-nél vezetett számlára, a banki átutalási
napokat is figyelembe véve befizette úgy, hogy az legkésõbb a pályázati határidõ lejártakor minden kétséget kizáróan igazolva legyen, vagy személyesen a társaság házipénztárába, a felszámoló irodájában (3526 Miskolc, Hat-
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vanötösök útja 1. fszt. 2.) a pályázati határidõ lejártáig befizet;
– aki legalább 60 napi ajánlati kötelezettséget vállal;
– aki a kialakult vételár megfizetésére 8 banki napon
belüli teljesítést vállal.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, amelynek
feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló istnerteti.
A pályázattal kapcsolatban további információk szerezhetõk Szarka Norbert felszámolóbiztostól a 06 (20)
320-7332-es telefonszámon.
A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot, ártárgyalást, annak sikertelensége, vagy a felszámolás folyamatainak változásának tükrében, megfelelõ ajánlat hiányában, bármelyik szakaszában a vagyontárgyak tekintetében eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen
jogcímen sem az eladóval, sem a pályázatot kiíró felszámolóval szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthetõ.

Kereskedelmi képviseletek megszûnése
A HARTING Eastern Europe GmbH Magyarországi Kereskedelmi Képviselete (Cg.: [01 12 073721]; székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 89–95. A ép.; a ,,képviselet”) a külföldi székhelyû vállalkozások magyarországi
fióktelepeirõl a kereskedelmi képviseleteirõl szóló 1997.
évi CXXXII. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontja alapján
az alábbi felhívás közzétételével tájékoztatja hitelezõit,
hogy a képviselet alapítója 2008. május 16-án hozott döntésével megszünteti a képviseletet.
A képviselet felhívja hitelezõi figyelmét, hogy ezen felhívás Cégközlönyben való közzétételét (2008. június 19.)
követõ 30 (harminc) napon belül követeléseiket, azok kielégítése vagy biztosíték igénylése céljából a képviseletnél
jelentsék be.

A DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA TRANSPORT PUTNIKA I ROBE u. VAZDUSNOM SAOBRACAJU „MONTENEGRO AIRLINES” PODGORICA (Crna Gora-81000 Podgorica, ul. Beogradska 10.) 2008. március 27-én, a 2768/1/2008. számú
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határozatával elhatározta a DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA TRANSPORT PUTNIKA I ROBE u. VAZDUSNOM SAOBRACAJU
„MONTENEGRO AIRLINES” PODGORICA Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselet (Cg.:
[01 12 073761]; székhelye: 1052 Budapest, Váci u. 10.
II. 5.) megszüntetését, 2008. május 31-i hatállyal.
Felhívjuk az esetleges hitelezõk figyelmét a törvényben
biztosított jogaikra, illetve arra, hogy a le nem járt esetleges követeléseiket a hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. június 19.) számított 30 napon belül jelentsék be.

A Brilliant AG (székhely: DE-27442 Gnarrengurg,
Brilliantstr. 1., képviselik: Thorsten A. Spengler és Günther Volkmann együttesen) mint a Brilliant AG Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviseletének (Cg.:
[01 12 073728]; székhelye: 1013 Budapest, Döbrentei
u. 8.; adószáma: [20305981-1-41]; képviseli: Unterberger
Tibor önállóan; a továbbiakban: kereskedelmi képviselet)
alapítója 2008. május 16-án 1/2008. számú határozatával
elhatározta a kereskedelmi képviselet 2008. június 1-jével
történõ megszüntetését.
A kereskedelmi képviselet felhívja hitelezõit, hogy a
kereskedelmi képviselettel szemben fennálló követelésüket jelen közlemény Cégközlönyben való megjelenésétõl
(2008. június 19.) számított 30 (harminc) napon belül a kereskedelmi képviseletnél jelentsék be.

A Med’ Povrly Slovakia a. s. Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselet (Cg.: [01 12 073680]; székhely: 1011 Budapest, Hunyadi J. u. 13. III. 7.; a továbbiakban: „kereskedelmi képviselet”) a külföldi székhelyû vállalkozások magyarországi fióktelepeirõl és kereskedelmi
képviseleteirõl szóló 1997. évi CXXXII. tv. 30. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve közzéteszi, hogy alapítója, a COLMET Slovakia a. s. (korábbi
cégnév: Med’ Povrly Slovakia a. s.; székhely: 017 01 Povazská Bystrica, Robotnícka 2142, Szlovákia; cégjegyzékszám: 36 297 267) 2008. május 19-én a kereskedelmi
képviselet megszüntetését határozta el.
A kereskedelmi képviselet felhívja a hitelezõit, hogy
követeléseiket a jelen közlemény Cégközlönyben való
közzétételét (2008. június 19.) követõ 30 napon belül a kereskedelmi képviseletnél jelentsék be.

3797

A kereskedelmi képviselet hitelezõi a ki nem elégített
követeléseiket közvetlenül a kereskedelmi képviselet alapítójával szemben érvényesíthetik a vonatkozó közösségi
szabályozás (az Európai Tanács 2001/44. sz. rendelete a
polgári és kereskedelmi ügyekre nézve a bírósági joghatóságról és a bírósági határozatok végrehajtásáról, valamint
a köztartozások behajtásáról) alapján.

A PAUL REINHART A.G. Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete (cégjegyzékszáma:
[13 12 061289]; székhelye: 2131 Göd, Ezerjó u. 6.) alapítója elhatározta a képviselet megszüntetését.
A megszüntetés idõpontja: 2008. április 10.
A képviselet felhívja esetleges hitelezõit, hogy követeléseiket az 1997. évi CXXXII. törvény 30. §-a alapján a
jogalapra és az összegszerûségre is kiterjedõen a kereskedelmi képviselet vezetõjénél (Ottó József; 2131 Göd,
Ezerjó u. 6.) a közlemény Cégközlönyben való megjelenésétõl (2008. június 19.) számított 30 napon belül jelentsék be.

A Tsuchiya Gumi Europe GmbH Magyarországi Fióktelepe (cégjegyzékszáma: [01 17 000297]; székhelye:
1051 Budapest, Vörösmarty tér 4.; a továbbiakban: a
„fióktelep”) közzéteszi, hogy alapítója, a Tsuchiya Gumi
Europe GmbH (székhelye: Németország, DE-70567 Stuttgart, Zettachring 4.; cégjegyzékszáma: HRB 24336) 2008.
május 31-én kelt 1/2008. sz. határozatában elhatározta a
fióktelep megszüntetését.
A fióktelep mûködését a fenti határozat meghozatalát
megelõzõ nappal megszüntette.
A fióktelep a külföldi székhelyû vállalkozások magyarországi fióktelepeirõl és kereskedelmi képviseleteirõl
szóló 1997. évi CXXXII. törvény 23. § (2) bekezdésének
b) pontja alapján felhívja azon hitelezõit, akiknek a fiókteleppel szemben fennálló követelése van, hogy követelésüket a jelen közlemény Cégközlönyben való közzétételét
(2008. június 19.) követõ harmincnapos jogvesztõ határidõn belül a fióktelepnél (1051 Budapest, Vörösmarty
tér 4.) jelentsék be.
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Közgyûlési meghívó

A Rákos Mezeje Mezõgazdasági és Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
(Cg.: [01 10 041650]; székhelye: 1173 Budapest, Összekötõ u. 2.)
2008. június 27-én 10 órakor
tartandó
rendkívüli közgyûlésére
meghívja részvényeseit.
A közgyûlés helye: 1173 Budapest, Összekötõ u. 4. „IPAROSOK” háza.
A közgyûlés napirendje:
1. A társaság tisztségviselõinek megválasztása.
2. A táraság tagjainak és vagyoni részesedéseinek meghatározása, a beolvadás után.
3. Azon tagok meghatározása, akik nem kívánnak a beolvadást követõen a táraság tagjai lenni, az õket megilletõ vagyonhányad és az elszámolás módja, az elszámolási terv elfogadása.
4. A táraság átalakulás elõtti vagyonmérleg-tervezetének és vagyonleltár-tervezetének elfogadása.
5. A társaság átalakulás utáni vagyonmérleg-tervezetének és vagyonleltár-tervezetének elfogadása.
6. Egyesülési szerzõdés elfogadása.
7. Döntés a dematerializációról és annak végrehajtásáról.
8. Elõvásárlási jog létesítése és az igazgatóság felhatalmazása saját részvény szerzésére.
9. A jogutód társaság alapszabályának elfogadása.
A részvényesek a közgyûlésen igazolt törvényes képviselõjük, vagy képviseleti joggal felruházott meghatalmazottjuk által is részt vehetnek, tanácskozhatnak és szavazhatnak.
A közgyûlés akkor határozatképes, ha azon az alaptõke több mint felét képviselõ részvényes jelen van. Ha a
közgyûlés nem határozatképes, akkor a megismételt közgyûlés 2008. július 1-jén 10 órakor, szintén ugyanazon a
helyszínen lesz, amely a jelen meghívóban szereplõ napirenden szereplõ ügyekben a jelenlévõ részvényesek arányára tekintet nélküli határozatképes. Felhívjuk a részvényesek figyelmét, hogy az átalakulással kapcsolatos –
igazgatóság által elõkészített – iratok tervezete, elõzetes idõpont-egyeztetést követõen a társaság székhelyén,
munkaidõben megtekinthetõk 2008. június 20-ától.
Rákos Mezeje Zrt. Igazgatósága

Bélyegzõ érvénytelenítése
A LÕRINC-CSÕ-SZER BT. alábbi szövegû bélyegzõje elveszett. Használata 2008. június 17-tõl érvénytelen.
A bélyegzõ szövege:
LÕRINC-CSÕ-SZER BT.
7940 Szentlõrinc, Móricz Zs. u. 12.
Telefon: 73/ 371-472
Adószám: 20119533-2-02
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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

3800

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2008/26. szám

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
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