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I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek
Személyi rész
SZEMÉLYÜGYI HÍREK
A Miniszterelnöki Hivatal
személyügyi hírei
A Magyar Közigazgatási Minõség Díj
2008. évi adományozásáról
A Magyar Közigazgatási Minõség Díjról szóló
10/2007. (III. 23.) MeHVM rendelet 7. §-ának (1) és
(2) bekezdése alapján a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter 2008-ban a Magyar Közigazgatási Minõség Díjat a következõ díjazottaknak adományozta:
– Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság,
– Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ,
– Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Miskolci Kirendeltség és Szolgáltató Központ,
– Ruzsa Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala,
– Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala.
A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter a díjat
2008. július 1-jén – a Köztisztviselõk Napja alkalmából –
adta át a díjazottak képviselõinek.

A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei
Elismerések
A legfõbb ügyész
– az elsõ ügyészi törvény kihirdetésének 137. évfordulója alkalmából –
KOZMA SÁNDOR-díjat
dr. Ádám András címzetes fellebbviteli fõügyészségi
ügyész, Nógrád megyei fõügyész-helyettesnek,
dr. Molnár Tibor címzetes fõügyészségi ügyész, tiszaújvárosi városi vezetõ ügyésznek,
dr. Pongrácz Gabriella fõosztályvezetõ ügyésznek,
dr. Tóth István debreceni fellebbviteli fõügyészségi
osztályvezetõ ügyésznek,
dr. Varga Zoltánné legfõbb ügyészségi osztályvezetõ
ügyésznek,
dr. Várhomokiné dr. Rabi Noémi címzetes fellebbviteli
fõügyészségi ügyész, Fejér megyei fõügyész-helyettesnek,

dr. Virág György fõtanácsos, az Országos Kriminológiai Intézet igazgatójának,
dr. Vitéz Miklós Komárom-Esztergom megyei fõügyésznek,
Vokóné dr. Kaltenecker Erzsébet címzetes fõügyészségi
ügyész, ráckevei városi vezetõ ügyésznek,
dr. Zbinyovszky Éva címzetes fellebbviteli fõügyészségi
ügyész, Somogy megyei fõügyészségi csoportvezetõ
ügyésznek;
ÜGYÉSZSÉGÉRT-díjat
Ábel András tanácsos, Pest megyei fõügyészségi irodavezetõnek,
Háló Anna Julianna békéscsabai városi ügyészségi irodavezetõnek,
Horváth Attiláné budapesti XIV. és XVI. kerületi
ügyészségi írnoknak,
Kéri-Nagy Sándorné budapesti katonai ügyészségi
tisztviselõnek,
Lakatos Lászlóné siklósi városi ügyészségi irodavezetõnek,
Malinovszki Béláné Komárom-Esztergom megyei fõügyészségi fizikai alkalmazottnak,
Rási Lászlóné tanácsos, Heves megyei fõügyészségi
tisztviselõnek,
Szelei Istvánné tanácsos, kecskeméti városi ügyészségi
irodavezetõnek,
Szerémi Zoltán fõtanácsos, legfõbb ügyészségi tisztviselõnek,
Tóth Zoltánné Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fõügyészségi irodavezetõnek;
CÍMZETES FELLEBBVITELI FÕÜGYÉSZSÉGI
ÜGYÉSZ címet
dr. Horváth László Gyõr-Moson-Sopron megyei fõügyésznek,
dr. Patkó Benjamin Heves megyei fõügyészségi csoportvezetõ ügyésznek,
dr. Tolvay Örs Csaba Nógrád megyei fõügyésznek,
dr. Veress Gabriella Békés megyei fõügyésznek;
CÍMZETES KATONAI FELLEBBVITELI
ÜGYÉSZSÉGI ÜGYÉSZ címet
dr. Mózes Zoltán ezredes, a Debreceni Katonai Ügyészség vezetõjének;
CÍMZETES FÕÜGYÉSZSÉGI ÜGYÉSZ címet
dr. Klekler Tamás budapesti X. és XVII. kerületi vezetõ
ügyésznek;
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Vass Andor Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fõügyészségi osztályvezetõnek,
Wallner József legfõbb ügyészségi csoportvezetõnek;
TANÁCSOS címet
dr. Benyákné Sallai Mária Magdolna legfõbb ügyészségi tisztviselõnek,
Szabóné Pintér Anna Gyõr-Moson-Sopron megyei fõügyészségi tisztviselõnek,
Veresné Sipos Etel Jász-Nagykun-Szolnok megyei fõügyészségi irodavezetõnek;
ÜGYÉSZSÉGI EMLÉKGYÛRÛT
Bittó Jánosné Csongrád megyei fõügyészségi írnoknak,
dr. Fekete Istvánné címzetes fõügyészségi ügyész, szigetvári városi vezetõ ügyésznek,
dr. Felföldi Sándor címzetes fõügyészségi ügyész, nyugalmazott mátészalkai városi ügyészségi ügyésznek,
dr. Kosztkáné dr. Csûrös Ilona Baranya megyei fõügyészségi csoportvezetõ ügyésznek,
Kovács József legfõbb ügyészségi gépjármûvezetõnek,
Mendiné Für Erzsébet legfõbb ügyészségi tisztviselõnek,
dr. Oczella Pál tiszafüredi városi vezetõ ügyésznek,
dr. Szeri László címzetes fellebbviteli fõügyészségi
ügyész, Bács-Kiskun megyei fõügyészségi csoportvezetõ
ügyésznek,
Tivadar Csabáné legfõbb ügyészségi tisztviselõnek,
Vadai Lászlóné legfõbb ügyészségi ügyintézõnek,
dr. Zoboki Béla címzetes fõügyészségi ügyész, nyugalmazott keszthelyi városi vezetõhelyettes ügyésznek;
LEGFÕBB ÜGYÉSZI ELISMERÕ OKLEVELET
dr. Angeli András hatvani városi ügyészségi ügyésznek,
dr. Apor Péterné legfõbb ügyészségi ügyésznek,
Bainé Pinti Erika Vas megyei fõügyészségi osztályvezetõnek,
dr. Balkányi Ilona Hajdú-Bihar megyei fõügyészségi
csoportvezetõ ügyésznek,
dr. Baloghné dr. Csergõ Márta miskolci városi vezetõhelyettes ügyésznek,
Bordásné dr. Kulcsár Irma legfõbb ügyészségi ügyésznek,
dr. Bódog Marianna Csongrád megyei fõügyészségi
ügyésznek,
dr. Böröczné dr. Ferencz Ágota Baranya megyei fõügyészségi ügyésznek,
Csanádiné dr. Pestality Ibolya címzetes fõügyészségi
ügyész, bajai városi vezetõ ügyésznek,
dr. Cseh Blanka fõvárosi fõügyészségi ügyésznek,
dr. Csibi Ferenc dabasi városi vezetõ ügyésznek,
dr. Dávid Tamás legfõbb ügyészségi ügyésznek,
dr. Enzsöl Csaba Pest megyei fõügyészségi osztályvezetõ ügyésznek,
dr. Erdélyi Zsuzsanna legfõbb ügyészségi ügyésznek,
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Fábiánné dr. Jenei Gabriella legfõbb ügyészségi
ügyésznek,
dr. Fehér Lenke Irén az Országos Kriminológiai Intézet
tudományos fõmunkatársának,
dr. Grecsó Imre alezredes, gyõri katonai ügyészségi vezetõhelyettes ügyésznek,
dr. Horváth Sándor esztergomi városi vezetõ ügyésznek,
Jenvay Béláné legfõbb ügyészségi írnoknak,
dr. Judiné dr. Vida Angéla Gyõr-Moson-Sopron megyei
fõügyészhelyettesnek,
dr. Kaszáné dr. Horuczi Zsuzsanna szegedi fellebbviteli
fõügyészségi ügyésznek,
dr. Keszte Róbertné dr. Rimóczy Virág budapesti
VIII. kerületi ügyészségi ügyésznek,
dr. Ladnyik Edina budapesti X. és XVII. kerületi vezetõhelyettes ügyésznek,
Menyhártné dr. Berettyán Edit debreceni városi vezetõ-helyettes ügyésznek,
Molnárné dr. Sutya Éva szekszárdi városi ügyészségi
csoportvezetõ ügyésznek,
Nagy Judit fõtanácsos, fõvárosi fõügyészségi osztályvezetõnek,
dr. Nagy Zita fõvárosi fõügyészségi osztályvezetõ
ügyésznek,
Pribéliné Stefán Orsolya tiszaújvárosi városi ügyészségi irodavezetõnek,
dr. Racskó Gábor András Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fõügyészségi ügyésznek,
Rákos Jenõné nagyatádi városi ügyészségi írnoknak,
dr. Sárosi Dóra Veszprém megyei fõügyészségi csoportvezetõ ügyésznek,
Selymesné dr. Horváth Ágnes Fejér megyei fõügyészségi csoportvezetõ ügyésznek,
dr. Szabó Lajos Nyíregyházi Városi Ügyészségen szolgálatot teljesítõ fõügyészségi ügyésznek,
dr. Téglás Péter kiskunhalasi városi vezetõ ügyésznek,
Téglásné dr. Bori Mária Henriett jászberényi városi
ügyészségi ügyésznek,
dr. Tóth Béla mezõkövesdi városi vezetõ ügyésznek,
dr. Tömöri Ibolya fõvárosi fõügyészségi csoportvezetõ
ügyésznek,
dr. Zemplényiné dr. Suták Beáta Békés megyei fõügyészségi ügyésznek,
Zsigmondné dr. Benke Éva legfõbb ügyészségi ügyésznek,
dr. Zsolnai Andrea Pest megyei fõügyészségi ügyésznek;
EMLÉKTÁRGYAT
dr. Bakó László legfõbb ügyészségi ügyésznek,
Gordon Györgyné fõvárosi fellebbviteli fõügyészségi
írnoknak,
dr. Pauwlik Lászlóné Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
fõügyészségi osztályvezetõnek
adományozott.
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dr. Aleku Mónika budapesti IX. kerületi ügyészségi fogalmazót áthelyezte a Fõvárosi Fõügyészségre, egyidejûleg kinevezte titkárnak.

dr. Gödöny József legfõbb ügyészségi ügyészt szolgálati helyén osztályvezetõ ügyésznek;
dr. Sárosi Dóra Veszprém megyei fõügyészségi
ügyészt szolgálati helyén csoportvezetõ ügyésznek;
Áthelyezések
dr. Ambruzs Róbert szegedi városi,
dr. Bokor-Timkó Gabriella Enikõ Buda környéki,
dr. Fricska Mónika szegedi városi,
dr. Gazsó Roland nyíregyházi városi,
dr. Hajnal Mihály szegedi városi ügyészségi fogalmazókat
szolgálati helyükön,
dr. Horváth Bianka budapesti XI. és XXII. kerületi
ügyészségi fogalmazót budapesti kerületi ügyészséghez,
dr. Jeskó Judit komáromi városi ügyészségi fogalmazót
szolgálati helyén,
dr. Kontrát Richárd budapesti V. és XIII. kerületi,
dr. Nagy István budapesti IV. és XV. kerületi ügyészségi fogalmazókat budapesti kerületi ügyészséghez,
dr. Ostyánszky Lívia pécsi városi ügyészségi fogalmazót szolgálati helyén,
Soósné dr. Unger Hajnalka, dr. Szabó Noémi budapesti
VI. és VII. kerületi,
dr. Szabó Petra budapesti XIV. és XVI. kerületi,
dr. Szirmai Renáta budapesti XX., XXI. és XXIII. kerületi ügyészségi fogalmazókat
budapesti kerületi ügyészséghez,
dr. Szuhár Dániel szigetvárosi városi ügyészségi fogalmazót szolgálati helyén,
dr. Tatai Lívia budapesti I. és XII. kerületi ügyészségi
fogalmazót budapesti kerületi ügyészséghez,
Visnyeiné dr. Szabó Adrienn siklósi városi ügyészségi
fogalmazót szolgálati helyén
titkárnak.

Áthelyezések, kinevezések
A legfõbb ügyész
dr. Sütõ Roland Vas megyei fõügyészségi ügyészt áthelyezte a Sárvári Városi Ügyészségre, egyidejûleg kinevezte vezetõ ügyésznek;
dr. Szatmári Mihály berettyóújfalui városi ügyészségi
titkárt áthelyezte a Püspökladányi Városi Ügyészségre,
egyidejûleg kinevezte ügyésznek;

A legfõbb ügyész áthelyezte
dr. Szebeny Imre fõvárosi fõügyészségi csoportvezetõ
ügyészt a Legfõbb Ügyészség Büntetõbírósági Ügyek fõosztályára legfõbb ügyészségi ügyészi munkakörbe;
Bariné dr. Tóth Éva Csongrád megyei fõügyészségi
csoportvezetõ ügyészt a Szegedi Fellebbviteli Fõügyészségre fellebbviteli fõügyészségi ügyészi munkakörbe;
dr. Kordé Csaba kõszegi városi ügyészségi ügyészt a
Vas Megyei Fõügyészségre fõügyészségi ügyészi munkakörbe;
dr. Rádó Zsófia kazincbarcikai városi ügyészségi fogalmazót budapesti kerületi ügyészséghez.
A Vas megyei fõügyész áthelyezte
Vassné dr. Szele Adrienne szombathelyi városi ügyészségi ügyészt a Kõszegi Városi Ügyészséghez.

Szolgálativiszony-megszûnések
Szolgálati viszonya megszûnik, illetve megszûnt
dr. Turi András Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumba beosztott ügyésznek 2008. június 1. napjával,
dr. Bari Ferenc címzetes fõügyészségi ügyész, sárvári
városi vezetõ ügyésznek 2008. június 2. napjával,
dr. Mészáros Mária veszprémi városi vezetõ ügyésznek
2008. május 25. napjával,
dr. Horváth Erzsébet pécsi városi ügyészségi ügyésznek 2008. szeptember 30. napjával,
dr. Kádas Gabriella miskolci városi ügyészségi ügyésznek 2008. június 30. napjával,
dr. Márton Zita Zsuzsanna budapesti XX., XXI. és
XXIII. kerületi ügyészségi ügyésznek 2008. november 30.
napjával,
dr. Solt Szilvia Mercédesz nyíregyházi városi ügyészségi titkárnak 2008. május 31. napjával,
dr. Kék Patrícia mezõkövesdi városi ügyészségi fogalmazónak 2008. június 1. napjával.
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ÁLLÁSPÁLYÁZATOK
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)
a Miniszterelnöki Hivatal nevében
pályázatot hirdet
a Miniszterelnöki Hivatal
Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda
fõosztály-vezetõi 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 évig 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 117. stratégiai
feladatkör.
Ellátandó feladatok:
Javaslatot tesz a Kormány társadalmi partnerekkel való
egyeztetésének programjára; véleményezi az egyes minisztériumok és kormányhivatalok elõterjesztéseinek a
társadalmi partnerekkel történõ egyeztetését, javaslatot
tesz az egyeztetéssel kapcsolatos kormányzati álláspont
kialakítására, valamint a társadalmi partnerek véleményének, javaslatainak hasznosítására; összehangolja a társadalmi párbeszéd intézmény- és fórumrendszerében képviselt kormányzati álláspont kialakítását; figyelemmel követi, szükség esetén segíti a Kormány egyes szakpolitikai
döntéseinek elõkészítõ, véleményezõ, javaslattevõ fórumainak tevékenységét; az érintett központi államigazgatási szervekkel együttmûködve gondoskodik a makroszintû
többoldalú érdekegyeztetõ testületekbe történõ delegálás
tisztaságáról, nyilvánosságáról.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: stratégiai tevékenységi kör.
A munkakör betöltõjének irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Ügyfélkapcsolati osztály,
Társadalmi Párbeszéd Koordinációs osztály.
A munkakör betöltõjének irányítása alá tartozó személyek száma összesen: 12.
Jogi felelõsség:
– munkáltatói jog.
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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 szakképzettség,
– vezetõi tapasztalat – legalább 5 év feletti vezetõi tapasztalat,
– B kategóriás jogosítvány,
– közigazgatási szakvizsga,
– C típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés lefolytatása,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– a társadalmi párbeszéd – kiemelten a szociális párbeszéd – hazai és nemzetközi intézményeinek ismerete; a társadalmi párbeszédben részt vevõ munkaadói, munkavállalói és civil szervezetek, szövetségek konföderációi tevékenységének átfogó ismerete; szövegszerkesztési és általános számítógép-kezelõi alapismeretek.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– angol vagy német nyelv középfokú ismerete.
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:
– jó szintû vezetõi készség,
– jó szintû stratégiai gondolkodás,
– jó szintû kommunikáció,
– jó szintû teljesítménymotiváció.
Az alkalmazás feltételeként a munkáltató felé, valamint
– a személyesen lefolytatott elsõ kompetenciavizsgálat során – a KSZK-nál eredetiben bemutatandó:
– szakképzettséget igazoló dokumentumok,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
legkorábban 2008. augusztus 11-tõl tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. július 21.
A pályázatok benyújtásának módja:
– elektronikus úton, a pályázatot a KSZK által mûködtetett www.kozigallas.gov.hu honlapon elérhetõ pályázati
ûrlap kitöltésével, vagy
– postai úton, a pályázatot a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, Személyügyi Szolgáltató Igazgatóságának címezve (1133 Budapest, Hegedûs Gyula u. 79–81. IV. emelet 401.). Amennyiben a pályázatot postai úton küldi meg, pályázhat a
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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:
KSZK33.
A pályázat elbírálásának rendje a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központnál:
1. A KSZK az érvényes pályázatot benyújtók körében
kompetenciavizsgálatot 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.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. augusztus 8.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Miniszterelnöki Hivatal honlapja (www.meh.hu) –
2008. július 11.
– Hivatalos Értesítõ – 2008. július 11.
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.
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Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozatlan idõre 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 105. parlamenti és társadalmi kapcsolatok feladatkör.
Ellátandó feladatok:
Regionális referensek munkájának közvetlen irányítása; felelõs a Politikai és Társadalmi Kapcsolatok fõosztály
fõosztályvezetõje által meghatározott regionális feladatok
elvégzéséért (különösen: a miniszterelnök, valamint a
Kormány tagjainak a régiókban folytatott látogatásainak
figyelemmel követése és a szervezés segítése; a régió társadalmi és politikai szervezeteivel való folyamatos kapcsolattartás; az adott régióban a miniszterelnök, valamint a
kabinetfõnök és a fõosztályvezetõ társadalmi és politikai
tevékenységének segítése, látogatásainak és kapcsolatainak szervezése; gondoskodik a regionális partnerek elérésérõl és további partnerek felkeresésérõl).
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: társadalmi kapcsolatok tevékenységi kör.
A munkakör betöltõjének irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Regionális osztály.
A munkakör betöltõjének irányítása alá tartozó személyek száma összesen: 3.
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.

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)
a Miniszterelnöki Hivatal nevében
pályázatot hirdet
a Miniszterelnöki Hivatal Miniszterelnöki
Kabinetiroda Regionális osztályán
osztályvezetõi munkakör betöltésére
Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 10/A. § rendelkezéseire.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség, egyetem, jogász szakképzettség,
– B kategóriás jogosítvány,
– közigazgatási szakvizsga,
– B típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés lefolytatása,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– legalább egy uniós nyelv középfokú ismerete; tapasztalat uniós pályázati projektek területén; államigazgatás
területén szerzett gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– vezetõi tapasztalat,
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– legalább 1–3 év vezetõi tapasztalat,
– további uniós nyelv középfokú ismerete.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. augusztus 8.

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:
– jó szintû vezetõi készség,
– jó szintû kommunikáció,
– jó szintû kreativitás,
– jó szintû problémamegoldás.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Miniszterelnöki Hivatal honlapja (www.meh.hu) –
2008. július 11.
– Hivatalos Értesítõ – 2008. július 11.

Az alkalmazás feltételeként a munkáltató felé, valamint
– a személyesen lefolytatott elsõ kompetenciavizsgálat során – a KSZK-nál eredetiben bemutatandó:
– végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló
dokumentumok,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

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 munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
legkorábban 2008. augusztus 11-tõl tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. július 21.
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, Személyügyi Szolgáltató Igazgatóságának címezve (1133 Budapest, Hegedûs Gyula u. 79–81. IV. emelet 401.). Amennyiben a pályázatot postai úton küldi meg, pályázhat a
www.kozigallas.gov.hu internetes oldalon kitöltött, kinyomtatott pályázati adatlappal vagy azzal azonos adattartalommal bíró dokumentummal. A pályázat postai úton
történõ benyújtása esetén kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:
KSZK35.
A pályázat elbírálásának rendje a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központnál:
1. A KSZK az érvényes pályázatot benyújtók körében
kompetenciavizsgálatot 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: személyes
interjú (kompetenciaalapú).

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
Közbeszerzési Igazgatóság
(Információtechnológiai Beszerzési fõosztálya)
pályázatot ír ki
közbeszerzési szakreferens munkakör betöltésére
Feladat:
– közremûködik a közbeszerzési eljárások elektronikus
támogatásával kapcsolatos feladatokban;
– közbeszerzési portál adatrendszerezési, adatelemzési
és adat-karbantartási feladatok ellátása;
– normatíva-karbantartási feladatok elvégzése.
Pályázati feltételek:
– felsõfokú végzettség (mûszaki, közgazdasági szakirány elõnyt jelent);
– közbeszerzési eljárási rend ismerete elõnyt jelent;
– felhasználó szintû informatikai jártasság (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, portálhasználat);
– angolnyelv-ismeret elõnyt jelent;
– terhelhetõség, jó problémamegoldó képesség, precizitás.
A pályázathoz csatolni kell:
– fényképes szakmai önéletrajzot;
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásában részt vevõk megismerhetik.
Illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapítása a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a Fõigazgatóság szabályzataiban rögzítettek alapján történik.
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A pályázatot a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság,
1357 Budapest, Pf. 8 címére kérjük benyújtani. A borítékon kérjük tüntesse fel: „Pályázat közbeszerzési szakreferens munkakörre”.

– képviselõ-testületi ülések elõkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása,
– választás, népszavazás kapcsán felmerülõ feladatok
ellátása.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.

A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. szerint.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. július 25.

Tiszakeszi Község Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot ír ki
igazgatási ügyintézõ munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló
9/1995. Korm. rendelet 1. számú mellékletének I/1; I/10;
I/18. pontjában meghatározott középfokú szakirányú végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– számítógép felhasználói szintû ismerete.
Elvárt kompetenciák:
– felelõsség, megbízhatóság,
– jó szóbeli és írásbeli kifejezõkészség, pontosság.
A munkakör betöltésénél elõnyt jelent:
– közigazgatási területen (lehetõleg önkormányzatnál)
szerzett gyakorlat;
– helyben lakás.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
Ellátandó feladatok:
– személyi adat- és lakcímnyilvántartás vezetése,
– üzletek mûködési engedélyezésével kapcsolatos és
egyéb hatósági feladatok ellátása,
– hagyatéki ügyintézés,
– a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvénybõl eredõ egyes szociális igazgatási feladatok ellátása,

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. július 31.
A munkakör a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ
kikötésével.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot zárt borítékban személyesen vagy postai úton kell benyújtani
Tiszakeszi Község Önkormányzatának jegyzõje részére
(3458 Tiszakeszi, Községháza út 46. sz.). A borítékra kérjük ráírni: „igazgatási ügyintézõ munkakör”.
A pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
A pályázat eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást
kap az elbírálástól számított 8 napon belül.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ Kruj Tímea jegyzõtõl a 06 (49) 552-147-es telefonszámon.

Egyek Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
jegyzõi munkakör betöltésére
A pályázati felhívást kiíró adatai:
– neve: Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete,
– címe: 4069 Egyek, Fõ u. 3.
A pályázati felhívás kiírását kötelezõvé tevõ jogszabály
megjelölése: Ötv., Ktv., valamint a 406/2007. (XII. 27.)
Korm. rendelet.
A meghirdetett állás adatai:
– a közigazgatási szerv neve: Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete,
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– címe: 4069 Egyek, Fõ u. 3.,
– feladatkör/munkakör megnevezése: jegyzõ.
Az ellátandó feladatok fõbb jellemzõi: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (2)–(3)
bekezdésben foglalt feladatok.
Vezetõi állás esetén a vezetõi szint és a vezetett szervezeti egység megjelölése: közigazgatási szerv vezetõje,
jegyzõ.
Az állás 2008. november 1-jétõl tölthetõ be.
Az állás betöltésének feltételei: a pályázónak meg kell
felelnie a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben (a továbbiakban: Ktv.) szereplõ általános alkalmazási feltételeknek (magyar állampolgárság,
cselekvõképesség, büntetlen elõélet, összeférhetetlenség
hiánya, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség) és azokat
igazolnia kell.
Az általános elõírásokon túlmenõ alkalmazási feltételek:
– iskolai végzettség: felsõfokú,
– szakképesítések: igazgatásszervezõi vagy állam- és
jogtudományi doktori vagy okleveles közigazgatási menedzser végzettség,
– szakmai gyakorlat: –,
– közigazgatási gyakorlat: 2 év,
– közigazgatási szakvizsga: jogi vagy közigazgatási
szakvizsga,
– idegennyelv-ismeret (a nyelv és a vizsga szintjének
megnevezésével): –.
A munkáltatói jogkör gyakorlója által kikötött további
feltételek az állás betöltésekor létesített közszolgálati jogviszonnyal összefüggésben:
– próbaidõ kikötése és idõtartama: hat hónap,
– a közszolgálati jogviszony idõtartama (határozott
idõtartam esetén annak megjelölése): határozatlan, teljes
vagy részmunkaidõs foglalkoztatás (a részmunkaidõ megjelölésével): teljes,
– munkaidõ: heti 40 óra,
– egyéb: –.
Illetmény és egyéb juttatások a Ktv. szerint történik, az
önkormányzat szolgálati lakást biztosítani nem tud.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– pályázati kérelmet,
– önéletrajzot,
– erkölcsi bizonyítványt,
– az okleveleket, bizonyítványokat vagy azok másolatait.
A pályázat kiírója által meghatározott egyéb iratok:
– vezetõi, szakmai elképzeléseit,
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– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
– adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a képviselõ-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.
A pályázat benyújtásának módjára és határidejére vonatkozó elõírások:
A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyújtani a következõ címre: Szincsák Ferenc polgármester,
4069 Egyek, Fõ u. 3. A borítékon fel kell tüntetni: „Jegyzõi
pályázat”.
A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati
Személyügyi Központ honlapján történõ megjelenést követõ 30. nap.
A pályázat elbírálásának módja: a képviselõ-testület
döntése alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõ lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.
A pályázattal kapcsolatban további információt nyújt:
Szincsák Ferenc polgármester, 4069 Egyek, Fõ u. 3.
Telefon: (52) 579-019. E-mail: egyek.polgarmester@bicomix.hu.

Basal, Patapoklosi, Somogyapáti, Somogyhatvan,
Somogyviszló községek önkormányzatainak
képviselõ-testületei
pályázatot hirdetnek
– Somogyapáti székhellyel (Baranya megye) –
körjegyzõi állás betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
– államigazgatási fõiskolai vagy állam- és jogtudományi egyetemi végzettség,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek,
– vagyonnyilatkozat tételének vállalása.
A pályázat elbírálása során elõnyt jelenthet:
– helyismeret,
– hosszabb idejû jegyzõi vezetõi gyakorlat,
– további szakképesítés,
– „B” kategóriás jogosítvány.
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A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– erkölcsi bizonyítványt (három hónapnál nem régebbi),
– a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai elképzeléseket.
Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény és a
vonatkozó önkormányzati rendelet alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl (2008. július 7.) számított
15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati feltételeknek megfelelõ pályázók személyes meghallgatását követõen, a pályázat benyújtására elõírt határidõt követõ legközelebbi együttes képviselõ-testületi ülés.
A pályázat eredményérõl a pályázók a döntés meghozatalát követõ 15 napon belül értesítést kapnak.
Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A kinevezés határozatlan idõre szól, teljes munkaidõben, három hónapos próbaidõ kikötésével.
A pályázatot Somogyapáti Község Önkormányzatának
polgármesteréhez címezve „Körjegyzõi pályázat” megjelöléssel kell benyújtani. Cím: 7922 Somogyapáti, Fõ u. 81.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhetõ: Kis
Péter polgármestertõl, 7922 Somogyapáti, Fõ u. 82.
Tel.: (73) 350-042, 550-018.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
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– minõségirányítási rendszerek mûködtetésében szerzett tapasztalat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát (eredeti
okiratok meghíváskor történõ bemutatása szükséges),
– szakmai elképzelések rövid ismertetése,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl (2008. július 7.) számított
15 napon belül.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra elõírt
határidõt követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.
Az álláshely az elbírálást követõen azonnal betölthetõ, a
kinevezés határozatlan idõre szól.
A pályázatot Bábolna Város Önkormányzata jegyzõjéhez kell benyújtani. Cím: 2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.,
tel.: (34) 568-000. A borítékon kérjük feltüntetni: „Aljegyzõi pályázat”.
A képviselõ-testület jogosult a pályázatot érvénytelennek nyilvánítani.
A pályázat elbírálását követõ 8 napon belül minden pályázó írásos értesítést kap.

Bábolna Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot
hirdet aljegyzõi állás betöltésére

Csabaszabadi és Pusztaottlaka Községek
Körjegyzõsége
(5609 Csabaszabadi, Apácai út 6.)
pályázatot hirdet
pénzügyi-gazdasági vezetõ munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 3 évi közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a
Ktv. 7. § (7) bekezdése szerint.

Ellátandó feladatok: az önkormányzati költségvetés teljesítéséhez fûzõdõ feladatok, számviteli folyamatok szabályozottságának biztosítása, az önkormányzati vagyon
nyilvántartása, támogatások, pályázatok, egyéb pénzügyi
elszámolásokhoz adatszolgáltatás, pénzügyi információs
rendszer mûködtetése, fõkönyvi könyvelés, analitikus
nyilvántartások vezetése, bevallások készítése, házipénztári feladatok.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– legalább hároméves vezetõi gyakorlat,

Pályázati feltételek:
– középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség mellett legalább mérlegképes könyvelõi végzettség
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(vagy felsõfokú közgazdász szakképesítés pénzügy szakon vagy gazdálkodási szak államháztartási szakirányon),
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– magyar állampolgárság.
Elõnyt jelent:
– TATIGAZD könyvelõi program ismerete,
– önkormányzati vagy költségvetési szervnél szerzett
gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga.
A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai és szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot
az eljárásban részt vevõk megismerhessék.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény szerint.
A kinevezés határozatlan idõre szól, hathónapos próbaidõ kikötésével.
A munkakör a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenést (2008. július 7.) követõ 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõtõl számított 5. nap.
Pályázat benyújtása: csak postai úton, Csabaszabadi és
Pusztaottlaka községek körjegyzõjének címezve az alábbi
postacímre küldendõ: 5609 Csabaszabadi, Apácai út 6.
A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat”.
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Ellátandó feladatok: Edelényi Kistérség Többcélú Társulásához tartozó települési önkormányzatok és költségvetési szerveik belsõ ellenõrzése.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A kinevezés határozatlan idõre szól, hat hónap próbaidõ
kikötésével. A munkakört teljes munkaidõben kell ellátni.
Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenést (2008. július 7.) követõ 15 napon belül.
A pályázatot „Belsõ ellenõri pályázat” jeligével ellátott
zárt borítékban Edelény Város Önkormányzatának jegyzõjéhez címezve kell benyújtani. Cím: 3780 Edelény, István király útja 52.
A pályázat elbírálására a pályázati határidõ lejártát követõ 15 napon belül kerül sor.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt Méhész
Katalin aljegyzõ, telefon: (48) 524-100.
A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított nyolc
napon belül a pályázók írásbeli értesítést kapnak.
A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.

Edelény Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
Edelény Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának Kistérségi Hivatala
területfejlesztési referens munkakörének betöltésére
Edelény Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet
Edelény Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának Kistérségi Hivatala
belsõ ellenõri munkakörének betöltésére
Az állás 2008. augusztus 1-jétõl tölthetõ be.
Képesítési feltételek:
– a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 11. §-ában meghatározott képesítési követelmények,
– legalább felhasználói szintû számítógép-ismeret.
Elõnyt jelent: közigazgatási szakvizsga.

Az állás 2008. augusztus 1-jétõl tölthetõ be.
Képesítési feltételek:
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet
21. pontban szereplõ I. besorolási osztályba tartozó végzettség,
– legalább felhasználói szintû számítógép-ismeret.
Elõnyt jelent: közigazgatási szakvizsga.
Ellátandó feladatok: közremûködik az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása területfejlesztéssel kapcsolatos
pályázati lehetõségeinek felkutatásában, a pályázatok elkészítésében, nyertes pályázatok esetén a támogatási cé-
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loknak megfelelõ felhasználásában, elszámolásában, közremûködik továbbá a kistérség fejlesztését célzó programok elkészítésében, kapcsolatot tart a területfejlesztésben
érdekelt szervekkel, civil szervezetekkel.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A kinevezés helyettesítés céljából, határozott idõre, legfeljebb 2010. augusztus 1-jéig szól, hat hónap próbaidõ kikötésével. A munkakört teljes munkaidõben kell ellátni.
Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenést (2008. július 7.) követõ 15 napon belül.
A pályázatot „Területfejlesztési referens pályázat” jeligével ellátott zárt borítékban Edelény Város Önkormányzatának jegyzõjéhez címezve kell benyújtani. Cím: 3780
Edelény, István király útja 52.
A pályázat elbírálására a pályázati határidõ lejártát követõ 15 napon belül kerül sor.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt Méhész
Katalin aljegyzõ, telefon: (48) 524-100.
A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított nyolc
napon belül a pályázók írásbeli értesítést kapnak.
A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.

Esztergom Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Esztergom Város Polgármesteri Hivatala
fõépítészi irodája
fõépítész munkakörének betöltésére
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás határozatlan idõre szól.
A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye,
2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.
A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által
ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet. I/19. Kiemelt
fõépítészi munkakör.
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Ellátandó feladatok: a fõépítészi feladatok ellátása, a fõépítészi iroda vezetése.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
– a város településrendezési terveinek elkészítésével,
felülvizsgálatával összefüggõ feladatok, egyeztetések,
– döntés-elõkészítés, tájékoztatás,
– a helyi örökségvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, szabályozás elõkészítése, a városkép javításával
kapcsolatos döntések elõkészítése,
– a városi tervtanács mûködtetése,
– az építési engedélyezési tervek véleményezése,
– az önkormányzati ingatlanok építészeti terveinek elkészíttetése,
– köztéri szobrokkal és mûalkotásokkal kapcsolatos
döntések elõkészítése,
– építészeti és tervpályázatok lebonyolítása.
A munkakör betöltõje irányítása alá tartozó szervezeti
egységek megnevezése: fõépítészi iroda.
Az irányítása alá tartozó személyek száma összesen: 2 fõ.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint
Esztergom Város Önkormányzatának helyi rendelete és
Esztergom Város Polgármesteri Hivatalának Egységes
közszolgálati szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség, egyetem, építészmérnök,
– közigazgatásban eltöltött legalább 2 év,
– legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– az önkormányzati fõépítészi tevékenység ellátásának
részletes szabályairól és feltételeirõl szóló 9/1998. (IV. 3.)
KTM rendelet szerint,
– motivációs levél, mely tartalmazza a betöltendõ állással kapcsolatos szakmai elgondolásokat.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– fõépítészi munkakör – legalább 1–3 év vezetõi tapasztalat,
– ARCHICAD felhasználói szintû ismerete,
– közigazgatási szakvizsga megléte,
– B kategóriás gépjármû-vezetõi engedély.
Elvárt kompetenciák:
– jó szintû, ügyfélközpontú ügyintézés.
Elõnyt jelentõ kompetenciák:
– jó szintû kommunikációs készség.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– a végzettséget igazoló okiratok másolata,
– hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálására jogosultak megtekinthetik.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: legkorábban
2008. augusztus 1-jétõl tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. július 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Búzásné dr. Zimon Andrea, a Városszépítési osztály osztályvezetõje nyújt a (33) 542-048-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Esztergom Város Polgármesteri Hivatala címére
történõ megküldésével (2500 Esztergom, Széchenyi
tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 25153/2008., valamint
a munkakör megnevezését: fõépítész.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje: a pályázatokat háromtagú bizottság bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. július 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.esztergom.hu honlapon és a polgármesteri hivatal hirdetõtábláján – 2008. június 16.
– mek.hu honlapon – 2008. június 16.
– Belügyi Közlöny – 2008. június 16.
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– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.
Az ellátandó munkakör: Hódmezõvásárhely megyei
jogú város részben önálló gyámhivatalánál gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátása.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben és a 41/2003. (XII. 2.) közgyûlési rendeletben elõírtak alapján.
Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását követõen azonnal.
A pályázat benyújtási határideje: a pályázatnak a pályázati kiírás Belügyi Közlönyben való megjelenését
(2008. július 7.) követõ 20. nap déli 12 óráig történõ megérkezése.
A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.
A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
Megyei Jogú Város jegyzõjének, 6800 Hódmezõvásárhely, Kossuth tér 1.
Bõvebb felvilágosítás kérhetõ: dr. Kis Zsuzsanna személyzeti referenstõl személyesen a polgármesteri hivatal
emelet 25/A szobájában vagy telefonon a (62) 530-198-as
számon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.esztergom.hu honlapon szerezhet.
Rábapordány és Dör községek
önkormányzatainak képviselõ-testületei
pályázatot hirdetnek
körjegyzõi állás betöltésére

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet
jogi elõadó álláshely betöltésére
Pályázati feltételek:
– jogász végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.
A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,

Betöltendõ munkakör, ellátandó feladatok: Rábapordány–Dör körjegyzõségében körjegyzõi feladatok ellátása
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
36. § (2) bekezdése alapján.
Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétéves szakmai gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– számítógép felhasználói szintû ismerete.
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A pályázathoz csatolandó:
– szakmai önéletrajz,
– képzettséget tanúsító okiratok másolata,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– a hivatal vezetésére vonatkozó szakmai program.
Vezetõi gyakorlat elõnyt jelent.
Bérezés, egyéb juttatás a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. és Rábapordány–Dör Körjegyzõsége köztisztviselõi szabályzata alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. július 7.) számított
10. nap.
A pályázatok elbírálására a benyújtási határidõ lejártát
követõ legközelebbi együttes testületi ülésen kerül sor.
Az állás betölthetõ 2008. augusztus 1-jétõl.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt:
Pásztorné Szakács Gabriella polgármester, telefon: (96)
273-378.
A pályázatokat Rábapordány község polgármesteréhez
kell benyújtani zárt borítékban a következõ címre: Pásztorné Szakács Gabriella polgármester, 9146 Rábapordány,
Ady E. u. 1. A borítékon kérjük feltüntetni: „Körjegyzõi
pályázat”.

Sellye Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
a sellyei polgármesteri hivatal
aljegyzõi állására
Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább két év közigazgatási gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– idegennyelv-tudás,
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– közigazgatási vezetõi, szabálysértési, birtokvédelmi
gyakorlat,
– közbeszerzési képesítés.
A pályázathoz csatolni kell:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– a szakmai tevékenységet is bemutató részletes önéletrajzot,
– a munkakör ellátására vonatkozó elképzeléseket.
A kinevezés határozatlan idõre szól.
Besorolás, illetmény és egyéb juttatások megállapítása
a köztisztviselõk jogállásáról szóló, módosított 1992. évi
XXIII. törvény, valamint a helyi közszolgálati szabályzat
alapján történik.
A pályázatot
2008. július 18-ig
lehet benyújtani Sellye város jegyzõjéhez.
Az állás a képviselõ-testületi döntést követõen tölthetõ be.
További felvilágosítás dr. Fekete Géza jegyzõtõl kérhetõ a (73) 580-900-as telefonszámon.

Zsadány és Geszt községek körjegyzõje
pályázatot hirdet
önkormányzati gazdálkodási ügyintézõi álláshely
betöltésére
Ellátandó feladatok:
– önkormányzati költségvetés és zárszámadás készítése,
– gazdálkodás szabályszerûségének biztosítása,
– pénzügyi támogatásokra irányuló pályázatok készítése,
– pénzügyi szabályzatok karbantartása.
Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– szakirányú (közgazdasági vagy kettõs könyvviteli)
végzettség,
– gazdálkodási területen szerzett gyakorlat,
– informatikai ismeret.
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Elõnyt jelent:
– szakirányú felsõfokú végzettség,
– önkormányzati szakmai gyakorlat,
– közigazgatási alap- vagy szakvizsga.

foglaltakra tekintettel az 1802-ben gróf Széchényi Ferenc
felajánlása nyomán létrejött

A pályázathoz csatolni kell:
– személyi adatokat is tartalmazó szakmai életrajz,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– képesítést igazoló okiratok másolata.

alapító okiratát – az államháztartásért felelõs miniszterrel
egyetértésben – módosítom és egységes szerkezetbe foglalt szövegét az alábbiak szerint állapítom meg:

A köztisztviselõi jogviszony kinevezéssel, határozatlan
idõre, háromhavi próbaidõ kikötésével, a Ktv. alapján jön
létre.

I.

Az állás az elbírálást követõen azonnal elfoglalható.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl (2008. július 7.) számított
15. nap.
A benyújtás helye: Zsadány és Geszt körjegyzõje, 5537
Zsadány, Béke u. 82.
A pályázattal kapcsolatban tájékoztatás a (66)
497-300-as telefonszámon kérhetõ.
Zsadány és Geszt községek körjegyzõje fenntartja annak lehetõségét, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Szervezeti hírek
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
ALAPÍTÓ OKIRATA

Magyar Nemzeti Múzeum

Általános rendelkezések
1. Az intézmény hivatalos elnevezése: Magyar Nemzeti
Múzeum.
2. Idegen nyelvû elnevezése:
– angolul: Hungarian National Museum
– németül: Ungarisches Nationalmuseum
– oroszul: %,>(,DF846 >"P4@>":\>Z6 <J2,6
– franciául: Musée National Hongrois.
3. Rövidített elnevezése: MNM.
4. Székhelye: 1088 Budapest, Múzeum körút 14–16.
5. Telephelyei:
1053 Budapest, Magyar u. 40.
Múzeumai:
a) MNM Rákóczi Múzeuma 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 19.
b) MNM Mátyás Király Múzeuma 2025 Visegrád, Fõ
u. 23.
c) MNM Vármúzeuma 2500 Esztergom, Szent István
tér 1.
Közérdekû muzeális kiállítóhelyei:
a) MNM Vértesszõlõsi Kiállítóhelye 2837 Vértesszõlõs, volt kõbánya,
b) MNM Mátyás Király Múzeuma 2025 Visegrád, Salamon torony.
6. Alapító: Magyar Köztársaság Országgyûlése.

A Magyar Nemzeti Múzeum alapító okirata
7. Szakmai besorolása: országos múzeum.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 88. §-ának és az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ámr.) 10. §-ának rendelkezései alapján,
a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvényben

8. Számlaszáma: Magyar Államkincstár 1003200001425121-00000000.
9. Felügyeleti szerve: Oktatási és Kulturális Minisztérium.
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II.
Az intézmény alaptevékenysége

1. Gyûjtõköre kiterjed a Magyarország területén az emberré válástól napjainkig létrejött régészeti és történeti emlékekre, valamint a más államokban élõ magyarság történetére vonatkozó relikviákra.
2. Gyûjtõterülete az egész ország, illetve a magyarság
története vonatkozásában – a nemzetközi egyezmények figyelembevételével – a világ valamennyi országa is.
3. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenységei, kiegészítõ, kisegítõ tevékenységei:
3.1. Feladata a gyûjtõkörébe tartozó tárgyi, képi, írásos,
hang és egyéb forrásanyag felkutatása, régészeti feltárások
útján vagy más módon (vásárlás, adományozás stb.) való
gyûjtése, õrzése, szakszerû nyilvántartása, kezelése, állagmegóvása és védelme, továbbá tudományos feldolgozása
és rendszerezése, valamint a tudományos eredmények
közzététele.
3.2. Kulturális szolgáltatásaival, az állandó és idõszaki
kiállításokkal, valamint a hozzájuk kapcsolódó múzeumpedagógiai tevékenységgel, családi és közösségi programokkal, szakmai rendezvényekkel – a minél szélesebb körû hozzáférés érdekében – szolgálni a társadalom mûvelõdését és szórakozását, segíteni az egész életen át tartó tanulás folyamatát.
3.3. A gyûjtõkörét illetõ, valamint a muzeológia területén folytatott tudományos, módszertani kutató- és publikációs munka végzése, a külsõ kutatók szakmai támogatása,
kutatószolgálat mûködtetése.
3.4. Részvétel a gyûjtõkörével összefüggõ közép- és
felsõfokú oktatásban, valamint a szakmuzeológus képzésben és továbbképzésben.
3.5. Együttmûködés a hazai és külföldi, illetve nemzetközi szakmai és muzeológiai szervezetekkel, társintézményekkel.
3.6. Gyûjtõköréhez kapcsolódóan szakkönyvtár mûködtetése.
3.7. Jogszabályok alapján – az intézmény gyûjtõkörébe
tartozó kulturális javakkal összefüggésben – a kulturális
örökségvédelem hatósági feladataiban való közremûködés: a kulturális javak védetté nyilvánítási eljárásai, valamint a kulturális javak külföldre történõ kivitelének hatósági engedélyezési eljárásai során szakvélemény adása, a
kulturális örökségvédelem hatósági nyilvántartása számára adatszolgáltatás, és – örökségvédelmi hatósági felkérésre – közremûködés a védetté nyilvánított kulturális javak
ellenõrzésében.
3.8. Az intézmény gyûjtõkörébe tartozó kulturális javak
esetében – a jogszabályok, illetve a felügyeleti szerv felkérése alapján végzett, a tudomány adott ismeretanyagára tá-
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maszkodó és annak eredményeit felhasználó – szakértõi
tevékenység.
3.9 Az oktatási és kulturális miniszter által meghatározott további feladatok.
4. Az intézmény alaptevékenységei között kiemelt feladatai az alábbiak:
4.1. A múzeumokban õrzött kulturális javak digitalizálásával összefüggõ országos szintû módszertani és koordinációs tevékenységet végez.
4.2. Ellátja a restaurálás és konzerválás elvi és gyakorlati kérdéseinek kutatásával, új módszerek kidolgozásával
és bevezetésével összefüggõ feladatokat és az eredményeket rendszeresen közzéteszi.
4.3. Képzõ- és továbbképzõ központként részt vesz a
Magyar Képzõmûvészeti Egyetem által folytatott tárgyrestaurátor-képzésben, ellátja a mûtárgyvédelmi munkatárs (mûtárgyvédelmi asszisztens, múzeumi gyûjteményés raktárkezelõ, valamint restaurátor technikus) képzéssel
összefüggõ feladatokat és vizsgahelyet mûködtet.
4.4. A múzeumi szakterület központi információs bázisaként országos muzeológiai és régészeti adattárat, muzeológiai és restaurátor könyvtárat, archaeometriai és régészeti légifotó-adatbázist mûködtet.
4.5. Elõsegíti a múzeumi terület régészeti, történeti muzeológiai és numizmatikai szakági együttmûködését, éves
szakmai konferenciák, illetve továbbképzések szervezését.
4.6. Kapcsolatot tart a határon túli magyar, illetve a legszélesebb értelemben magyar vonatkozású mûtárgyakat
gyûjtõ, õrzõ múzeumokkal, beleértve ezen intézmények
tevékenységének és gyûjteményeik bemutatásának magyarországi elõsegítését és szakmai támogatását.
5. Az intézmény alaptevékenységei, kiegészítõ, kisegítõ
tevékenységei a TEÁOR’08 szerinti megjelöléssel:
32.99 Egyéb, m. n. s. feldolgozóipari tevékenység
47.61 Könyv-kiskereskedelem
47.62 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
47.78 Egyéb, m. n. s. új áru kiskereskedelme
47.99 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
58.11 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
58.29 Egyéb szoftverkiadás
63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
63.12 Világhálóportál-szolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
74.20 Fényképészet
82.99 M. n. s. egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás
85.31 Általános középfokú oktatás
85.32 Szakmai középfokú oktatás
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85.42 Felsõfokú oktatás
85.52 Kulturális képzés
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
91.02 Múzeumi tevékenység
93.29 M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység
6. Alapvetõ szakfeladata:
923 215 Múzeumi tevékenység
7. Szakágazati besorolása:
910 200 Múzeumi tevékenység

III.
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származó eredmény az intézmény által felhasználható részébõl vállalkozási tartalékot kell képezni, amely az Ámr.
69. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint használható fel.

IV.
Az intézmény mûködése
1. Az intézmény élén fõigazgató áll, akit az oktatási és
kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázat
alapján határozott idõre bíz meg, illetve vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), valamint
gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

Az intézmény vállalkozási tevékenysége
1. Az intézmény vállalkozási tevékenységet folytathat
eszközeinek, szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében a költségvetése tervezett összkiadásához viszonyított
30%-os mértékig, amely nem veszélyeztetheti az intézmény alapvetõ szakfeladatainak ellátását.
2. Az intézmény vállalkozási tevékenységi köre a
TEÁOR’08 szerinti megjelöléssel:
18.12 Nyomás (kivéve: napilap)
18.13 Nyomdai elõkészítõ-tevékenység
18.14 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
18.20 Egyéb sokszorosítás
32.99 M. n. s egyéb feldolgozóipari tevékenység
47.61 Könyv-kiskereskedelem
47.78 Egyéb, m. n. s. új áru kiskereskedelme
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
58.11 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység
58.29 Egyéb szoftverkiadás
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
74.90 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99 M. n. s. egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás
93.29 M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység
3. Az Áht. 96. § (3) bekezdése alapján a vállalkozásból
származó bevételeket és a vállalkozási tevékenységek kiadásait az alaptevékenységektõl elkülönítetten kell megtervezni és elszámolni. A vállalkozási tevékenységbõl

2. A fõigazgató-helyetteseket pályázat útján, határozott
idõre a fõigazgató – a miniszter egyetértésével – bízza meg
és vonja vissza a megbízását (szükség esetén nevezi ki és
menti fel).
3. A gazdasági vezetõt a miniszter – a fõigazgató javaslatára – pályázat útján határozatlan idõre bízza meg, illetve
vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti
fel), gyakorolja felette a fegyelmi jogkört. A további munkáltatói jogokat a fõigazgató gyakorolja felette.
4. Az MNM Rákóczi Múzeuma, az MNM Mátyás Király Múzeuma, és az MNM Vármúzeuma igazgatóját a pályázat útján, határozott idõre – a miniszter véleményének
kikérésével – a fõigazgató bízza meg, illetve vonja vissza
megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel).
5. Az intézmény alkalmazottai a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak, akik felett a
munkáltatói jogokat az intézmény fõigazgatója gyakorolja
a jogszabályok és a jelen alapító okirat rendelkezéseinek
figyelembevételével.
6. Az intézmény szervezeti felépítését és mûködési
rendjét, a vezetõk közötti feladatmegosztást, a belsõ és
külsõ kapcsolatokra vonatkozó további jogszabályok által
elõírt rendelkezéseket a Szervezeti és mûködési szabályzat
(a továbbiakban: SzMSz) határozza meg. A fõigazgató köteles az SzMSz-t és mellékleteit, továbbá annak módosításait az alapító okirat hatálybalépését követõ 60 napon belül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás céljából felterjeszteni. Az SzMSz-t a miniszter hagyja jóvá.
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7. Az intézmény alaptevékenységét az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) belsõ szabályzata szerint jóváhagyott munkaterv alapján végzi.

Záró rendelkezések

V.

Jelen alapító okirat az aláírásának napján lép hatályba,
ezzel egyidejûleg a 31487-3/2007. számú, 2008. február
12-én kelt alapító okirat hatályát veszti.

Az intézmény jogállása, gazdálkodása

VI.

Budapest, 2008. 04. 17.
9427/2008.

Az intézmény önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok
feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési szerv, amelynek
költségvetése az OKM fejezetén belül szerepel.

Arató Gergely s. k.,
államtitkár,
az Oktatási és Kulturális Minisztérium,
mint az Alapító képviselõje
átruházott jogkörében eljárva
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II. FÕRÉSZ: Hivatali igazgatás
ÁLLAMI VAGYON HASZNOSÍTÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉSE
A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (1024 Budapest, Lövõház u. 39.) pályázati felhívást jelentett meg a
Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjének 2008. április 21–25-i, 2008/17. számában, becsehelyi ingatlanok hasznosítása
tárgyában.
A versenyeztetési eljárás
eredménytelenül
zárult.

ÁLLAMI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSE
A Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság (7100 Szekszárd, Mészáros L. u. 19–21.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) kormányrendeletben meghatározottak alapján
nyilvános árverés
keretében, egyenként, 2 db használatból ideiglenesen kivont, alábbiakban felsorolt jármûvet, 1 db hõszigetelt faházat,
31 db fotó-videotechnikai eszközt, valamint 10 db bútorzati terméket értékesít.
Sorszám

Megnevezés

Futott km

Évjárat

Kikiáltási ár

1.
2.

OPEL ASTRA F CLASSIC
VOLKSWAGEN TRANSPORTER

235 411
224 036

2000
1994

550 000 Ft
286 000 Ft

Sorszám

Megnevezés

Egyéb
2

Kikiáltási ár

3.

Hõszigetelt faház

12 m

40 000 Ft

Sorszám

Megnevezés

Egyéb

Kikiáltási ár

4–38.

Fotó-videotechnikai eszköz

34 db

500 Ft-tól

Sorszám

Megnevezés

Egyéb

Kikiáltási ár

39–45.

Bútorzati termékek

10 db

1000 Ft-tól

Az árverés helye: 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 2.
Az árverés ideje:
2008. július 28. 10 óra
Az elsõ árverés sikertelensége esetén a második árverés idõpontja: 2008. július 29. 10 óra
A gépjármûvek és az egyéb értésesítésre kerülõ vagyontárgyak elõzetesen megtekinthetõek 7100 Szekszárd, Tartsay
V. u. 2. alatt az árverés napján 8.00 órától 10.00 óráig.
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A részvételi szándékot és a résztvevõk személyi adatait, illetve vállalkozás esetén a 30 napnál nem régebbi eredeti
vagy hiteles cégkivonatot és aláírási címpéldányt, szükség esetén a jelenlevõ képviselõ személyére kiállított megbízást
az árverés kezdete elõtt le kell adni.
Az árverés közjegyzõ jelenlétében történik.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak csak a vételár kiegyenlítése után kerülhetnek a vevõ birtokába, annak elszállítása a vevõ költségén történik. A vételár megfizetésének hitelt érdemlõ módon való bizonyításától számított 1 munkanapon belül köteles a vevõ azokat elszállíttatni, azon túl tárolási költséget kell fizetnie.
Az árverésen jármûvek esetében az 50 000 Ft, a faház esetében a 20 000 Ft, a foto-videotechnikai eszközök és bútorzati termékek esetében a 10 000 Ft árverési elõleget helyszínen befizetõ személy vehet részt, mely összeg a vételárban beszámításba kerül, a nem nyertes árverezõ részére az árverési elõleg az árverés napján visszafizetésre kerül.
A vételár megfizetése: az árverés napján a helyi postán befizetett készpénz-átutalási megbízással történik. Az árverésen a licitálás során jármûvek esetében a vételár 10 000 Ft összegekkel emelkedik, a faház esetében 5000 Ft összeggel
emelkedik, a fototechnikai eszközök és bútorzati termékek esetében 1000 Ft összeggel emelkedik.
Az árverés lefolyásának egyéb részletes szabályait a kiíró az árverés helyszínén ismerteti. Személyesen, illetve gazdasági társaságok esetén a cég nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy árverezhet. Az árverés levezetõjének közeli hozzátartozója nem árverezhet.
Az értékesítendõ vagyontárgyakról és az árveréssel kapcsolatos eljárásról, továbbá a megtekintés részletes feltételeirõl bõvebb információ Schneidler László r.õrgy. fõelõadótól kérhetõ [tel: (74) 501-168].
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

LII. évfolyam 18. szám

2008. július 2.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium közleményei
KÖZLEMÉNYEK
Az IRM pályázati felhívása
szakmai szakértõi névjegyzékbe történõ felvételre
Az igazságügyi és rendészeti miniszter a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 101. §-a, valamint a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltak alapján – figyelemmel az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendeletre (a továbbiakban: rendelet) – nyilvános pályázatot hirdet az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szakmai szakértõi névjegyzékére (a továbbiakban: névjegyzék)
történõ felvételre, illetve a jelenlegi nyilvántartásban szereplõk megbízási idejének meghosszabbítására az Országos
Képzési Jegyzékben [1/2006. (II. 16.) OM r., a továbbiakban OKJ-ben] szereplõ egyes szakképesítések vonatkozásában,
amelyeknél a szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására az igazságügyi és rendészeti miniszter jogosult.
A már kiadott igazolványok alapján, az ott megjelölt szakmák tekintetében az érvényességi idõ lejártáig láthatják el a
szakértõi tevékenységet.
A névjegyzékbe való felvétel 5 évre szól, amely meghosszabbítható.
A névjegyzék tartalmazza azok nevét, szakterületét, lakcímét és telefonszámát, akik az iskolai rendszerû és az iskolarendszeren kívüli szakképzést folytató intézményben, oktatási vállalkozásnál szakmai ellenõrzésben vehetnek részt, és
más szakértõi tevékenységet folytathatnak.
1. A névjegyzékbe történõ felvétellel kapcsolatos pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a névjegyzékbe történõ felvétel iránti kérelmet, amely a pályázati felhívás mellékleteként szereplõ adatlap kitöltésével teljesíthetõ;
b) azon alapszakképesítés(ek) megjelölését, amelyre szakértõnek jelentkezik, a szakképesítésen belüli elágazás, vagy
az egyes ráépülés megnevezésével;
c) a részletes szakmai önéletrajzot,
d) a szakmai tevékenység, valamint esetlegesen a szakterületen végzett kutatómunka, tudományos tevékenység ismertetését.
2. A pályázathoz csatolni kell:
a) erkölcsi bizonyítványt,
b) a felsõfokú szakirányú végzettséget vagy felsõfokú iskolai végzettséget és szakirányú szakképzettséget tanúsító
oklevél(ek) hiteles másolatát és tíz év szakmai gyakorlati idõ meglétét tanúsító igazolást (a gyakorlati idõ tartama a megpályázott szakképesítésnek megfelelõ szakirányú felsõfokú végzettség megszerzésétõl számítható);
c) a jelentkezõ szakmai tevékenységét értékelõ – legalább két – szakmai ajánlást (ajánló elsõsorban a névjegyzékben
már szereplõ személy lehet);
d) a jelentkezõ által írt könyvek, cikkek, tanulmányok jegyzékét;
e) a bírálati díjról szóló befizetési csekk másolatát.
3. Azon szakmák esetében, melyeknél nincs szakirányú felsõfokú képzési forma, új pályázat elbírálásakor a bírálóbizottság elfogadja bármely felsõfokú képzettség, valamint az adott szakképzettség meglétét, vagy annak jogszabály alapján történõ elismerését.
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4. Nem szükséges az erkölcsi bizonyítvány csatolása annak, akinél jogszabály rendelkezése alapján a büntetlenség az
alkalmazás és a foglalkoztatás elõfeltétele, és akinek a munkáltatója ezt igazolja.
5. A hiteles okiratról készült másolatnak az eredetivel történõ azonosságát, a tíz év gyakorlati idõ meglétét a munkáltató, nyugdíjban lévõ jelentkezõ esetén az utolsó munkáltató vagy annak jogutódja, jogutód nélkül megszûnt munkáltató
esetén a megszûnt munkáltató fenntartója, ennek hiányában más hitelt érdemlõen igazolja.
6. Az, aki szerepel a névjegyzékben, annak érvényességi idõtartamára kérheti a nyilvántartásban szereplõ adatok új
szakképesítések szerinti kiegészítését. A kiegészítésre vonatkozó kérelem esetében a nyilvántartásba vételre vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni.
7. Az, aki szerepel a névjegyzékben, kérheti nyilvántartási idejének meghosszabbítását.
A nyilvántartás meghosszabbításával összefüggõ beadványnak tartalmaznia kell:
a) a kérelmet,
b) a nyilvántartásba vétel idejét, a szakképesítés(ek) megnevezését,
c) a nyilvántartásba vétel óta végzett szakmai szakértõi tevékenység ismertetését.
8. A kérelemhez csatolni kell mindazokat az iratokat (illetõleg azok hiteles másolatát), melyeket új pályázat benyújtása esetén is mellékelni szükséges, amennyiben ezeket korábban nem nyújtották be.
9. A nyilvántartás meghosszabbításával összefüggõ kérelmet legalább a nyilvántartási idõ lejárta elõtti utolsó elbírálásra kell benyújtani. A nyilvántartás 5 évvel történõ meghosszabbítására az elbírálás idõpontja alapján kerül sor.
10. A névjegyzékbe történõ felvétellel kapcsolatos pályázat benyújtásakor a pályázó bírálati díjat köteles fizetni,
melynek összege a pályázat benyújtásakor érvényes, kötelezõ, legkisebb munkabér (minimálbér) húsz (20) százaléka,
függetlenül a megjelölt szakképzettségek számától.
11. A nyilvántartásba vétel meghosszabbításával kapcsolatos pályázat benyújtásakor befizetendõ bírálati díj összege a
pályázat benyújtásakor érvényes kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) tíz (10) százaléka, függetlenül a megjelölt
szakképzettségek számától.
12. Elutasítás esetén a jogorvoslati kérelem bírálati díja a fent meghatározott díjak összegének ötven százaléka.
13. A bírálati díjat minden esetben a BM Oktatási Fõigazgatóság 10023002-00284787-00000000 számú elõirányzatfelhasználási keretszámlára kell befizetni, készpénz-átutalási megbízáson.
14. A készpénz-átutalási megbízáson a közlemény rovatban kérjük feltüntetni a pályázat célját (szakmai szakértõi pályázat), valamint azt, hogy új pályázatra, illetõleg hosszabbításra történt a befizetés.
15. A beérkezett pályázatok értékelését az igazságügyi és rendészeti miniszter által létrehozott bírálóbizottság végzi
évente egy alkalommal. A tárgyév szeptember 30-ig beérkezett pályázatok november 1–30. közötti idõszakban kerülnek
elbírálásra.
16. A szakmai szakértõi névjegyzék évente egy alkalommal kerül kiadásra az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
és az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában.
17. A névjegyzékbõl való törlésre és a tevékenység felfüggesztésére a rendeletben foglaltak értelemszerûen kerülnek
alkalmazásra.
18. A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Oktatási Fõigazgatóság ad. Tel.: 432-0702, e-mail: oktfoig@bm.gov.hu.
A pályázatokat az alábbi címre kell megküldeni: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Oktatási Fõigazgatóság,
1903 Budapest, Pf. 314.
Szabó László s. k.,
fõigazgató
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ADATLAP
az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium felelõsségébe tartozó szakképesítések
szakmai szakértõi névjegyzékébe kerüléséhez
Szakértõi névjegyzék:
Új pályázat benyújtása:

Hosszabbítás:

Nyilvántartásba vétel idõpontja: .........................................................................................................................................
Név (leánykori név): ...........................................................................................................................................................
Születési hely, idõ: ..............................................................................................................................................................
Anyja leánykori neve: .........................................................................................................................................................
Lakcíme(i):..........................................................................................................................................................................
Telefonszáma(i): .................................................................................................................................................................
Faxszáma, e-mail címe:.......................................................................................................................................................
Végzettsége: ........................................................................................................................................................................
Tudományos fokozata: ........................................................................................................................................................
Foglalkozása: ......................................................................................................................................................................
Beosztása: ...........................................................................................................................................................................
Munkahely – neve:..............................................................................................................................................................
– címe: .............................................................................................................................................................
– telefonszáma(i): ............................................................................................................................................
– faxszáma, e-mail címe: .................................................................................................................................
Szakképesítések:
Határrendész

Magánnyomozó

Biztonságszervezõ I.

Biztonságtechnikai szerelõ, kezelõ

Biztonsági õr

Közterület-felügyelõ

Rendészeti szervezõ (határrendész-szervezõ, rendõrszervezõ)

Végrehajtó

Rendõr

Parkolóõr

Biztonságszervezõ II.

Hatósági és közigazgatási ügyintézõ

Ajánlók:
1. ......................................................
név

......................................................
aláírás

2. ......................................................
név

......................................................
aláírás

Az adatlaphoz csatolni kell a bírálati díj befizetését igazoló feladóvevény fénymásolatát.
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Az IRM pályázati felhívása
szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történõ felvételre
Az igazságügyi és rendészeti miniszter a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 101. §-a, valamint a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltak alapján – figyelemmel az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendeletre (a továbbiakban: rendelet) – nyilvános pályázatot hirdet az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szakmai vizsgaelnöki névjegyzékére (a továbbiakban: névjegyzék) történõ felvételre, illetve a jelenlegi nyilvántartásban szereplõk megbízási idejének meghosszabbítására az Országos Képzési Jegyzékben, OKJ-ben szereplõ egyes szakképesítések vonatkozásában, amelyeknél a szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására az igazságügyi és rendészeti miniszter jogosult.
A már kiadott igazolványok alapján, az ott megjelölt szakmák tekintetében az érvényességi idõ lejártáig láthatják el a
vizsgaelnöki feladatokat.
A névjegyzékbe való felvétel 5 évre szól, amely meghosszabbítható.
A névjegyzék szakképesítésenként tartalmazza azok nevét, lakcímét és telefonszámát, akik szakmai vizsgaszervezõ
intézménynél szakmai vizsgán vizsgaelnöki feladatot láthatnak el.
1. A névjegyzékbe történõ felvétellel kapcsolatos pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a névjegyzékbe történõ felvétel iránti kérelmet, amely a pályázati felhívás mellékleteként szereplõ adatlap kitöltésével teljesíthetõ;
b) azon alapszakképesítés(ek) megjelölését, amelyre vizsgaelnöknek jelentkezik, a szakképesítésen belüli elágazás,
vagy az egyes ráépülés megnevezésével;
c) a részletes szakmai önéletrajzot;
d) a szakmai tevékenység, valamint esetlegesen a szakterületen végzett kutatómunka, tudományos tevékenység ismertetését.
2. A pályázathoz csatolni kell:
a) erkölcsi bizonyítványt;
b) a felsõfokú szakirányú végzettséget vagy felsõfokú iskolai végzettséget és szakirányú szakképzettséget tanúsító
oklevél(ek) hiteles másolatát és a tíz év szakmai gyakorlati idõ meglétét tanúsító igazolást (a gyakorlati idõ tartama a
megpályázott szakképesítésnek megfelelõ szakirányú felsõfokú végzettség megszerzésétõl számítható);
c) a jelentkezõ szakmai tevékenységét értékelõ – legalább két – szakmai ajánlást (ajánló elsõsorban a névjegyzékben
már szereplõ személy lehet);
d) a jelentkezõ által írt könyvek, cikkek, tanulmányok jegyzékét;
e) a bírálati díjról szóló befizetési csekk másolatát.
3. Azon szakmák esetében, melyeknél nincs szakirányú felsõfokú képzési forma, új pályázat elbírálásakor a bírálóbizottság elfogadja bármely felsõfokú képzettség, valamint az adott szakképzettség meglétét, vagy annak jogszabály alapján történõ elismerését.
4. Nem szükséges az erkölcsi bizonyítvány csatolása annak, akinél jogszabály rendelkezése alapján a büntetlenség az
alkalmazás és a foglalkoztatás elõfeltétele, és akinek a munkáltatója ezt igazolja.
5. A hiteles okiratról készült másolatnak az eredetivel történõ azonosságát, a tíz év gyakorlati idõ meglétét a munkáltató, nyugdíjban lévõ jelentkezõ esetén az utolsó munkáltató vagy annak jogutódja, jogutód nélkül megszûnt munkáltató
esetén a megszûnt munkáltató fenntartója, ennek hiányában más hitelt érdemlõen igazolja.
6. Az, aki szerepel a névjegyzékben, annak érvényességi idõtartamára kérheti a nyilvántartásban szereplõ adatok új
szakképesítések szerinti kiegészítését. A kiegészítésre vonatkozó kérelem esetében a nyilvántartásba vételre vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni.
7. Az, aki szerepel a névjegyzékben, kérheti nyilvántartási idejének meghosszabbítását.
A nyilvántartás meghosszabbításával összefüggõ beadványnak tartalmaznia kell:
a) a kérelmet,
b) a nyilvántartásba vétel idejét, a szakképesítés(ek) megnevezését,
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c) a nyilvántartásba vétel óta végzett szakmai vizsgaelnöki tevékenység ismertetését,
d) a továbbképzésben való részvételt igazoló tanúsítvány másolatát.
8. A kérelemhez csatolni kell mindazokat az iratokat (illetõleg azok hiteles másolatát), melyeket új pályázat benyújtása esetén is mellékelni szükséges, amennyiben ezeket korábban nem nyújtották be.
9. A nyilvántartás meghosszabbításával összefüggõ kérelmet legalább a nyilvántartási idõ lejárta elõtti utolsó elbírálásra kell benyújtani. A nyilvántartás 5 évvel történõ meghosszabbítására az elbírálás idõpontja alapján kerül sor.
10. A névjegyzékbe történõ felvétellel kapcsolatos pályázat benyújtásakor a pályázó bírálati díjat köteles fizetni,
melynek összege a pályázat benyújtásakor érvényes, kötelezõ, legkisebb munkabér (minimálbér) tíz (10) százaléka, függetlenül a megjelölt szakképzettségek számától.
11. A nyilvántartásba vétel meghosszabbításával kapcsolatos pályázat benyújtásakor befizetendõ bírálati díj összege a
pályázat benyújtásakor érvényes kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) öt (5) százaléka, függetlenül a megjelölt
szakképzettségek számától.
12. Elutasítás esetén a jogorvoslati kérelem bírálati díja a fent meghatározott díjak összegének ötven százaléka.
13. A bírálati díjat minden esetben a BM Oktatási Fõigazgatóság 10023002-00284787-00000000 számú elõirányzat-felhasználási keretszámlára kell befizetni, készpénz-átutalási megbízáson.
14. A készpénz-átutalási megbízáson a közlemény rovatban kérjük feltüntetni a pályázat célját (szakmai vizsgaelnöki
pályázat), valamint azt, hogy új pályázatra, illetõleg hosszabbításra történt a befizetés.
15. A beérkezett pályázatok értékelését az igazságügyi és rendészeti miniszter által létrehozott bírálóbizottság végzi
évente egy alkalommal. A tárgyév szeptember 30-ig beérkezett pályázatok november 1–30. közötti idõszakban kerülnek
elbírálásra.
16. A szakmai vizsgaelnöki névjegyzék évente egy alkalommal kerül kiadásra az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában.
17. A névjegyzékbõl való törlésre és a tevékenység felfüggesztésére a rendeletben foglaltak értelemszerûen kerülnek
alkalmazásra.
18. A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Oktatási Fõigazgatóság ad. Tel.: 432-0702, e-mail: oktfoig@bm.gov.hu.
A pályázatokat az alábbi címre kell megküldeni: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Oktatási Fõigazgatóság,
1903 Budapest, Pf. 314.

Szabó László s. k.,
fõigazgató
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ADATLAP
az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium felelõsségébe tartozó szakképesítések
szakmai vizsgaelnöki névjegyzékébe kerüléséhez
Vizsgaelnöki névjegyzék:
Új pályázat benyújtása:

Hosszabbítás:

Nyilvántartásba vétel idõpontja: .........................................................................................................................................
Név (leánykori név): ...........................................................................................................................................................
Születési hely, idõ: ..............................................................................................................................................................
Anyja leánykori neve: .........................................................................................................................................................
Lakcíme(i):..........................................................................................................................................................................
Telefonszáma(i): .................................................................................................................................................................
Faxszáma, e-mail címe:.......................................................................................................................................................
Végzettsége: ........................................................................................................................................................................
Tudományos fokozata: ........................................................................................................................................................
Foglalkozása: ......................................................................................................................................................................
Beosztása: ...........................................................................................................................................................................
Munkahely – neve:..............................................................................................................................................................
– címe: .............................................................................................................................................................
– telefonszáma(i): ............................................................................................................................................
– faxszáma, e-mail címe: .................................................................................................................................
Szakképesítések:
Határrendész

Rendõr

Biztonságszervezõ I.

Biztonságszervezõ II.

Biztonsági õr

Magánnyomozó

Rendészeti szervezõ (határrendész-szervezõ, rendõrszervezõ)

Biztonságtechnikai szerelõ, kezelõ

Parkolóõr

Közterület-felügyelõ

Hatósági és közigazgatási ügyintézõ

Ajánlók:
1. ......................................................
név

......................................................
aláírás

2. ......................................................
név

......................................................
aláírás

Az adatlaphoz csatolni kell a bírálati díj befizetését igazoló feladóvevény fénymásolatát.
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2008. június 30.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium közleményei

KÖZLEMÉNYEK
A szociális és munkaügyi miniszter
közleménye
a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által fenntartott, fogyatékossággal élõ személyeket ellátó
szociális bentlakásos intézmények 2008. évi intézményi térítési díjáról
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 3. §-a
(1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a szociális és munkaügyi miniszter a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által fenntartott, fogyatékossággal élõ személyeket ellátó szociális bentlakásos intézmények
2008. évi intézményi térítési díjait a következõk szerint állapítja meg:
Az intézmény neve

Önköltség havi mértéke 1 fõre
(Ft)

Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete
2120 Dunakeszi, Fóti út 75.
– rehabilitációs intézeti elhelyezés
– intézeten belüli lakóotthonok
– intézeten kívüli lakóotthonok

270 762

Vakok Állami Intézete
1146 Budapest, Hermina út 21.
– rehabilitációs intézeti elhelyezés
– idõsek ápoló-gondozó otthona
– napközi otthon (étkezéssel)
– napközi otthon (étkezés nélkül)
– lakóotthon

242 889

Mozgássérültek Állami Intézete
1022 Budapest, Marczibányi tér 3.
– rehabilitációs intézeti elhelyezés
– ápoló-gondozó otthon
– lakóotthon

362 833

Reménysugár Habilitációs Intézet
1223 Budapest, Kápolna u. 3.
– 18 éven aluli személyek esetén
– 18 éven felüli személyek esetén

466 667

Intézményi térítési díj összege
napi (Ft)

havi (Ft)

1 228
1 574
198

36 840
47 220
5 940

1 267
1 386
673
337
449

38 016
41 580
13 470

1 698
1 000
677

50 940
30 000
20 310

660
872

17 600
26 160

Az új intézményi térítési díjak alapján megállapított személyi térítési díjakat 2008. május 15-tõl kell megfizetni.
A személyi térítési díj megállapítása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet rendelkezései
alapján történt.
Szûcs Erika s. k.
szociális és munkaügyi miniszter
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A szociális és munkaügyi miniszter
közleménye
a Karitatív Tanács tagsági feltételeirõl

A Karitatív Tanács megalakításáról és mûködésének
részletes szabályairól szóló 65/2000. (V. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 2. §-a alapján felhívom a karitatív
tevékenységeket folytató közhasznú szervezeteket, hogy
az e közlemény megjelenésétõl számított harminc napon
belül nyújtsák be az elkobzott dolgok közérdekû felhasználásának lebonyolításában való részvétel iránti
szándéknyilatkozatukat.
A Karitatív Tanács tagja az a szervezet lehet, amely alapító okirata szerint legalább 2000. június 1-je óta az R. szerinti karitatív tevékenységet folytat, köztartozása nincs és
érdekvédelmi tevékenységre nem jogosult. További feltétel,
hogy országos hálózattal, legalább három regionális központtal, a segélyakciók lebonyolításához szükséges, az R.
szerint megfelelõ logisztikai háttérrel rendelkezzék, valamint országos viszonylatban legalább negyven fõt foglalkoztasson munkaviszonyban, és legalább három regionális
raktárt mûködtessen. Azok az R. szerinti karitatív tevékenységet végzõ közhasznú szervezetek, amelyek nem felelnek
meg a fenti feltételeknek, az elkobzott dolgok közérdekû
felhasználásának lebonyolításával, így különösen a rászorultak körének, illetve a szétosztás módjának meghatározásával kapcsolatosan javaslattételi jogot kapnak.
A szándéknyilatkozatokat a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium Karitatív Tanács Titkársága címére (Levélcím: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.) kell postán beküldeni. Mellékelni kell a beadványhoz a hatályos alapító okiratot, a közhasznúsági bejegyzésrõl szóló bírósági végzést,
és az 1999. évrõl szóló jóváhagyott közhasznúsági jelentést. Azoknak a szervezeteknek, amelyek a Karitatív Tanács tagságára jelentkeznek, a R. további feltételeinek teljesítését a következõ hiteles okiratokkal kell bizonyítaniuk: szervezeti és mûködési szabályzat, nemleges köztartozási igazolás, nyilatkozat a munkaviszonyban foglalkoztatottakról és azok foglalkoztatási helyérõl, nyilatkozat és
azonosítható részletes kimutatás az R. 1. §-a (4) bekezdésének b) pontját kielégítõ, megfelelõ logisztikai háttér
meglétérõl.
A beadványok értékelését követõen a Karitatív Tanács
tagságát elnyerõ szervezetek képviselõit összehívom a
megbízólevelek átadása céljából, míg a javaslattételi jogot
kapó szervezetek jegyzékbe vételérõl intézkedem, és gondoskodom, hogy errõl értesüljenek.
Az esetleges kérdésekkel kapcsolatban a karitativ.titkarsag@szmm.gov.hu címen kérhetõ felvilágosítás.
Szûcs Erika s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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Közlemény
a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi
Közalapítvány közhasznúsági jelentésének,
2007. évi mérlegének és a független könyvvizsgálói
jelentésének közzétételérõl
A közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. §-a értelmében a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány (1054 Budapest, Akadémia u. 3.)
az alábbiakban tesz eleget a nyilvánosságra hozatali kötelezettségének.
A közhasznúsági jelentést, a 2007. évi mérleget és a független könyvvizsgálói jelentést a Betegjogi, Ellátottjogi és
Gyermekjogi Közalapítvány Kuratóriuma 2008. május 13-i
kuratóriumi ülésén egyhangúlag elfogadta.
A részletes jelentés a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány honlapján (www.jogvedok.hu) teljes
terjedelmében megtekinthetõ.
Dr. Csehák Judit s. k.,
elnök

Közlemény
a Notre Dame Nõi Kanonok- és Tanítórend által
fenntartott „Miasszonyunk” Idõskorúak Otthona
2008. évi intézményi térítési díjáról
A Notre Dame Nõi Kanonok- és Tanítórend által fenntartott, ápolást-gondozást nyújtó, tartós bentlakásos –
idõskorúak otthona típusú – szociális intézmény ezúton tájékoztatja a lakosságot az intézmény 2008. évi intézményi
térítési díjáról.
Napi díj Havi díj
(Ft/fõ)
(Ft/fõ)

Tartós bentlakásos ellátás:
Notre Dame Nõi Kanonokés Tanítórend „Miasszonyunk”
Idõskorúak Otthona
8900 Zalaegerszeg, Zárda u. 25.
Tel.: 92/325-300
Engedélyezett férõhelyek száma:
30 fõ
Ellátási terület: Magyarország területe

2 333

70 000
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Pályázati felhívások
Pályázati felhívás
fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek
tevékenységének támogatására
(A pályázat kódja: FV-I-08)
Az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából, a
szociális és munkaügyi miniszter 2/2008. (III. 31.) SZMM
rendelete alapján pályázatot hirdet fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek tevékenységének támogatására.
1. A pályázat célja, kategóriái
A fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása
annak érdekében, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel – összhangban a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi
CLV. törvény 45. §-ában és a III. középtávú fogyasztóvédelmi politika megvalósítására irányuló, 2007-2010. közötti idõszakra szóló cselekvési program végrehajtásához
szükséges kormányzati intézkedésekrõl szóló 1033/2007.
(V. 23.) Korm. határozatban foglalt feladatokkal – a fogyasztóvédelem széles körû megismertetésével elõsegítsék a
tudatos fogyasztói magatartás kialakítását.
.
Pályázati kategóriák
„A” kategória: Érdekfeltárás; érdekérvényesítés
A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi
szervezetek arra irányuló tevékenységének támogatása,
hogy:
– érdekfeltáró munkájukkal segítsék a fogyasztók gazdasági érdekeinek és fogyasztói jogainak érvényesítését,
ennek keretében feltárják a fogyasztói problémákat, értékeljék a fogyasztói jogok érvényesülését;
– képviseljék a fogyasztókat az érdekegyeztetõ fórumokon és testületekben;
– véleményezzék a fogyasztókat érintõ jogszabálytervezeteket, jogszabály-módosítást kezdeményezzenek a fogyasztói jogok vagy fogyasztói érdekek védelme érdekében;
– közremûködjenek a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában és figyelemmel kísérjék annak érvényesülését;
– közremûködjenek a nemzeti szabványosításban a
Magyar Szabványügyi Testület szervein keresztül;
– a fogyasztói érdekek védelme céljából részt vegyenek a nemzetközi szervezetek tevékenységében.
„B” kategória: Szerzõdési feltételek figyelése; közérdekû kereset, eljárás, vizsgálat kezdeményezése
A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi
szervezetek arra irányuló tevékenységének támogatása,
hogy figyelemmel kísérjék a fogyasztókkal szemben alkal-
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mazott általános szerzõdési feltételeket, és közérdekû keresetet, eljárást, vizsgálatot, intézkedést kezdeményezzenek a fogyasztói jogok vagy fogyasztói érdekek védelme
érdekében.
„C” kategória: Tanácsadó irodák mûködtetése és
fejlesztése
A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi
szervezetek arra irányuló tevékenységének támogatása,
hogy a fogyasztók tájékoztatását szolgáló és jogérvényesítésüket elõsegítõ tanácsadó irodákat és a fogyasztók tájékoztatását szolgáló információs rendszert mûködtessenek.
„D” kategória: Fogyasztóvédelmi tájékoztatás, oktatás
A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi
szervezetek arra irányuló tevékenységének támogatása,
hogy a tudatos fogyasztói magatartás elõsegítése és a fogyasztók tájékozottságának javítása érdekében fogyasztóvédelmi oktatást és tájékoztatást szervezzenek, illetve végezzenek (fogyasztóvédelmi kiadványok, jegyzetek készítése, fogyasztóvédelmi klubok mûködtetése).
„E” kategória: Közvélemény tájékoztatása országos
fogyasztóvédelmi lapon keresztül
A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi
szervezetek arra irányuló tevékenységének támogatása,
hogy a tevékenységük során tapasztaltak nyilvánosságra
hozatalával tájékoztassák a közvéleményt (országos fogyasztóvédelmi lap).
2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 249 600 000 Ft, azaz kétszáznegyvenkilencmillió-hatszázezer forint a Magyar Köztársaság 2008. évi
költségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX. törvény 1. számú
melléklet XXVI. SZMM fejezet 16/42/2 „Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása” fejezeti kezelésû
elõirányzat (ÁHT: 208349) terhére.
3. A pályázaton igényelhetõ támogatás összege és
formája
„A” kategória esetén legalább 500 000 Ft, illetve legfeljebb 25 000 000 Ft vissza nem térítendõ támogatás igényelhetõ.
„B” kategória esetén legalább 50 000 Ft, illetve legfeljebb 1 000 000 Ft vissza nem térítendõ támogatás igényelhetõ.
„C” kategória esetén legalább 100 000 Ft, illetve legfeljebb 40 000 000 Ft vissza nem térítendõ támogatás igényelhetõ.
„D” kategória esetén legalább 50 000 Ft, illetve legfeljebb 20 000 000 Ft vissza nem térítendõ támogatás igényelhetõ.
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„E” kategória esetén legalább 10 000 000 Ft, illetve
legfeljebb 25 000 000 Ft vissza nem térítendõ támogatás
igényelhetõ.

c) a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a mûködtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási
szerzõdésben foglaltaktól,

Az öt kategória közötti forrásarány meghatározása a beérkezett pályázatok mennyisége és minõsége alapján történik.

d) korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,

4. A támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének 100%-a, a
pályázathoz önerõ biztosítása nem kötelezõ.
5. A támogatás folyósítása
Egy összegben, elõfinanszírozás formájában történik a
Pályázati Útmutató 13. pontja szerint. A Pályázatkezelõ a
támogatási összeget a támogatási szerzõdés mindkét fél által történõ aláírását követõen utalja át.
A pályázatban csak a támogatási idõszakot terhelõ költségekre vonatkozó pénzügyi bizonylatok számolhatók el,
melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási idõszak
végéig meg kell történnie.
6. Támogatási idõszak
A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2008. augusztus 1.
és 2009. május 31. közé esõ idõszak.
7. Beadható pályázatok száma
Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó egy kategóriában
csak egy pályázatot nyújthat be.

e) szervezetnek adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása van,
f) szervezetnek bírósági nyilvántartásból való törlését
az ügyészség kezdeményezte,
g) szervezetnek megítélt támogatásáról szóló beszámolóját a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességû,
elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévõsége van velük
szemben,
h) munkaügyi kapcsolatai nem rendezettek,
i) Pályázóval szemben a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
(a továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi ok áll fenn, vagy Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerinti határidõben nem kezdeményi.
8.3. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
a) bûncselekménynek vagy bûncselekmény elkövetésére
való felhívásnak minõsül;
b) alapvetõ emberi vagy alkotmányos jogot sért;

8. A pályázók köre
8.1. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek
nyújthatnak be pályázatot:
Belföldi székhellyel rendelkezõ, fogyasztói érdekek képviseletét ellátó, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény
alapján
1. magánszemélyek által létrehozott társadalmi szervezetek, melyek természetes személy tagjainak száma legalább 50 fõ;
2. létrehozott társadalmi szervezetek szövetsége,
amelyeknek alapszabályban meghatározott célja a fogyasztók érdekeinek védelme és e célnak megfelelõen legalább két éve mûködnek [a fogyasztóvédelemrõl szóló
1997. évi CLV. törvény 2. § h) pont] és
amelyek az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési Rendszerben (továbbiakban: EPER) regisztráltak a
Pályázati Útmutató 8. pontja szerint.
8.2. Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó,
amely
a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztõ
vagy valótlan adatot szolgáltatott,
b) a korábban nyújtott állami, vagy európai uniós támogatásokkal az elõírt határidõre nem számolt el,

c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom
más alapvetõ érdekeinek sérelmével jár, így különösen a
közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.
9. A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelõ által mûködtetett EPER-rendszeren
keresztül. Az internetes pályázati adatlapot és ûrlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelõen hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelõzõen minden Pályázónak
a www.esf.hu honlapon regisztrálnia kell magát az
EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes
elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval
és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos
információkat a Pályázati Útmutató 8. pontja tartalmazza.
10. A pályázatok benyújtásának határideje
Az internetes pályázatok beadási határideje 2008. július 21.
24.00 óra.
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Határidõben benyújtottnak minõsül az a pályázat,
amely a Pályázatkezelõ internetes pályázatkezelõ rendszerében véglegesítésre került.
11. Pályázatkezelõ
ESZA Kht. Hazai Programigazgatósága
1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület
www.esf.hu
12. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a Pályázatkezelõ internetes pályázatkezelõ rendszere automatikusan
iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követõen a pályázatok érvényességi ellenõrzésére kerül sor a
Pályázati Útmutató 10. pontjában meghatározott szempontrendszer szerint.
A pályázat beérkezését követõen nincs lehetõség hiánypótlásra.
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A támogatási döntésrõl szóló értesítések tartalmazzák a
szerzõdéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.
15. Szerzõdéskötés
A támogatás igénybevételére a támogatási szerzõdés
keretei között van lehetõség, a szerzõdés megkötéséhez
szükséges dokumentumokat a Kedvezményezettnek az értesítésben megjelölt határidõre kell megküldenie.
A Pályázatkezelõ a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerzõdéskötéshez szükséges
dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy
hiányos, illetve a Kedvezményezett elmulasztotta az értesítésben szereplõ határidõt, a Pályázatkezelõ a Kedvezményezettet 8-8 munkanapos határidõvel, két alkalommal hiánypótlásra szólítja fel.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerzõdés a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidõn belül a
Pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból
nem jön létre.

Amennyiben a Pályázatkezelõ a pályázat érvényességi
ellenõrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel
meg a pályázati felhívásban és az internetes adatlapban
foglalt feltételeknek, megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küld a Pályázónak. Az érvénytelenné nyilvánítás ellen jogorvoslat benyújtásának helye nincs.

A Kedvezményezettel a szerzõdéskötéshez szükséges
valamennyi feltétel határidõben való teljesülése esetén a
támogatási szerzõdést a Pályázatkezelõ köti meg.

13. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje

A pályázat szerint támogatásra kerülõ feladat megvalósításának, valamint az éves és évközi szakmai beszámoló
és pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és a
szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elkészítésének
szempontjait a fejezeti kezelésû elõirányzatokra vonatkozó miniszteri rendelet, a támogatási szerzõdés és a Pályázati Útmutató 14. pontja tartalmazza.

A pályázatok értékelését a Bírálati Bizottság a Pályázati
Útmutató 11. pontjában meghatározott szempontrendszer
szerint végzi.
A Bírálati Bizottság döntési javaslatát a pályázatok beadási határidejétõl számított 25 napon belül teszi meg.
A támogatásokról a szociális és munkaügyi miniszter dönt
a Bírálati Bizottság javaslatának megérkezését követõ
15 napon belül. A támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs lehetõség. A támogató
a támogatási döntésben meghatározhatja a támogatás felhasználására és szerzõdéskötésre vonatkozó feltételeket.
14. A Pályázók döntést követõ kiértesítése
A szociális és munkaügyi miniszter döntését követõen a
Pályázatkezelõ 15 napon belül elektronikus úton értesítést
küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az
elutasítás részletes indokait. A pályázatokkal kapcsolatos
döntések a www.szmm.gov.hu és a www.esf.hu honlapokon kerülnek közzétételre.
A döntés ellen a Pályázó részérõl jogorvoslati kérelem
benyújtásának helye nincs.

16. A támogatás elszámolása és ellenõrzése
A beszámoló benyújtásának végsõ határideje: 2009.
június 30.

17. További információk
A támogatás igénylésének, igénybevételének és elszámolásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevõ
szervezetek eljárási határidõit a Pályázati Útmutató tartalmazza.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követõen, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló
keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidõt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy
módosított pályázati felhívás keretében.
Jelen pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató letölthetõ a www.esf.hu, a www.szmm.gov.hu honlapokról, vagy beszerezhetõ a Pályázatkezelõ 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület címén.
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A pályázattal kapcsolatban további információkat a
9.00–16.00 óra között hívható a 273-4250-es telefonszámon, valamint a hazaitamogatas@esf.hu e-mail címen
kaphatnak a Pályázatkezelõtõl.

Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek
tevékenységének támogatása
(A pályázat kódja: FV-I-08)
Pályázati Útmutató
1. Fogalmak
1.1. Pályázó: amennyiben a pályázati felhívás másként
nem rendelkezik, a támogatást pályázati úton igénylõ jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági
társaság, jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, természetes személy, illetve személyek közössége.
1.2. Kedvezményezett: az elõirányzatból részesülõ kérelmezõ, Pályázó vagy egyéb – a kötelezettségvállalás
alapján – jogosult természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság. Végsõ kedvezményezett az elõirányzat terhére folyósított támogatás
végsõ felhasználója.
1.3. Kötelezettségvállaló: a jogképességgel nem rendelkezõ Pályázó(k)nak Kötelezettségvállaló szervezetet
kell megjelölni. A Kötelezettségvállaló szervezet a Pályázó által a pályázatban megjelölt, a pályázati program végrehajtására, a támogatás Pályázó általi felhasználására és
elszámolására kötelezettséget vállaló jogi személy.
1.4. Számlatulajdonos: az önálló bankszámlával nem
rendelkezõ Pályázónak bankszámlával rendelkezõ személyt vagy szervezetet kell megjelölni a pályázatban,
aki/amely a támogatási összeg fogadására saját bankszámláját az önálló bankszámlával nem rendelkezõ Kedvezményezett részére biztosítja.
1.5. Támogató: az elõirányzat felett rendelkezésre jogosult, annak felhasználásáért felelõs szerv, illetve szervezet,
aki a Kedvezményezetteket támogatásban részesíti.
1.6. Pályázatkezelõ: jogszabály vagy a támogatóval
kötött megállapodás alapján a pályáztatás technikai lebonyolítását végzõ, illetve a pályázati programok tartalmi és
pénzügyi megvalósítását ellenõrzõ szerv, azaz az Európai
Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi
Szolgáltató Kht.
1.7. Internetes pályázatkezelõ rendszer: a Pályázatkezelõ által üzemeltetett Internet-alapú pályázatkezelõ információs rendszer (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési Rendszer, EPER).
1.8. E-pályázat: olyan pályázat, amely legalább a pályázati felhívásban a támogatás igénybevételének feltételeként meghatározott adatokat, szakmai programot és annak költségvetését tartalmazza és az internetes pályázatkezelõ rendszeren keresztül érkezik a Pályázatkezelõhöz.

2008/28. szám

1.9. Támogatási idõszak: a pályázati felhívás 6. pontjában és jelen útmutató 5. pontjában megjelölt idõpontok
közé esõ, a Pályázó által a pályázatban megjelölt kezdõ és
befejezõ idõpontok közötti intervallum. Ezen idõszakban
kell a Pályázónak a pályázati programot megvalósítania, s
a támogatást kizárólag a fentiek szerint meghatározott idõszakot terhelõ költségek kiegyenlítésére használhatja fel.
1.10. Összeférhetetlenség: a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) bekezdés szerint
összeférhetetlenség azzal szemben áll fenn,
a) aki a pályázati eljárásban döntés-elõkészítõként közremûködõ vagy döntéshozó.
aa) Döntés-elõkészítésben közremûködõnek minõsül:
az a természetes személy, aki
aa1) munkaviszony jellegû jogviszonyban vagy polgári jogi jogviszony alapján részt vesz a pályázati kiírás vagy a támogatási döntés elõkészítésében,
aa2) támogatási döntés meghozatalára irányuló eljárásban javaslattételi, véleményezési joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkezõ testület
tagja;
ab) Döntéshozónak minõsül: az a természetes személy,
aki
ab1) feladat- és hatásköre alapján a támogatási döntés meghozatalára jogosult, vagy az erre jogosult
szerv vezetõje vagy testület tagja,
ab2) feladat- és hatásköre alapján a támogatási döntésre érdemi befolyással rendelkezik, így különösen, ha a támogatási döntéshez kapcsolódóan
egyetértési, vétó-, hozzájárulási, illetve jóváhagyási joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkezõ szerv vezetõje vagy testület tagja;
b) kizárt közjogi tisztségviselõ,
kizárt közjogi tisztségviselõnek minõsül: a Kormány
tagja, a kormánybiztos, az államtitkár, a szakállamtitkár, a
regionális fejlesztési tanács elnöke, a fejlesztéspolitikai
ügyekben feladatkörrel rendelkezõ központi hivatal vezetõje, a regionális fejlesztési tanács által törvény elõírása
alapján létrehozott társaság vezetõ tisztségviselõi, felügyelõbizottságának tagjai, illetve az Ágazati Operatív
Programok Közremûködõ szervezetei vezetõ tisztségviselõi
és ellenõrzõ szervének tagjai;
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvrõl szóló
1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) által meghatározott közeli hozzátartozó;
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló
gazdasági társaság,
valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minõsül:
da) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan
mûködõ részvénytársaság,
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db) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági
társaság (ide nem értve a nyilvánosan mûködõ
részvénytársaságot),
dc) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság
dc1) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan mûködõ részvénytársaság,
dc2) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan mûködõ részvénytársaságot).
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi
személyiséggel rendelkezõ olyan szervezeti egysége,
amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezetõ tisztségviselõ, az alapítvány kezelõ szervének, szervezetének tagja, tisztségviselõje, a társadalmi szervezet, az egyház vagy
a szakszervezet ügyintézõ vagy képviseleti szervének tagja.
Vezetõ tisztségviselõ: a gazdasági társaságokról szóló
2006. évi IV. törvény által meghatározott vezetõ tisztségviselõ.
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet,
illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkezõ azon
szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelõzõ öt évben
együttmûködési megállapodást kötött vagy tartott
fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelõzõ öt évben párttal közös jelöltet állított országgyûlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételbõl való kizártságának tényét a
Knyt. 13. § alapján a honlapon közzétették.
1.11. Fogyasztóvédelmi iroda: a fogyasztók által megközelíthetõ, rendszeres, azonos idõben nyitva tartó iroda,
amely a fogyasztók tájékoztatását és panaszaik intézését
szolgálja. Az irodában fogyasztóvédelmi ismeretekkel rendelkezõ szakember áll a fogyasztók rendelkezésére.
1.12. Közvélemény tájékoztatása: olyan fogyasztóvédelmi lap megjelentetése, amely rendszeres idõközönként
jelenik meg, a fogyasztók széleskörû, reklámoktól mentes
tájékoztatását tûzi ki célul, elõsegíti a fogyasztói jogok és
a jogérvényesítési lehetõségek megismerését, valamint az
ésszerû fogyasztói döntések meghozatalát. Vállalja az európai fogyasztóvédelem filozófiájának, stratégiai kérdéseinek közkinccsé tételét, módszertanának, konkrét tapasztalatainak elemzését, összhangban a tudatos fogyasztói
magatartás és az életmód változásával. A lap terjesztésének módját, beszerezhetõségét meg kell adni. Fogyasztóvédelemben jártas szakemberek a médiában közzé teszik a
fogyasztók széles körét érintõ tapasztalataikat.
1.13. Fogyasztók tájékoztatása, oktatása: fogyasztóvédelmi ismeretekkel rendelkezõ szakember a hatályos
jogszabályok ismeretében átadja tudását és tapasztalatait a
tudatos fogyasztói magatartás és viselkedésmodell elsajátításához, a vitás fogyasztói ügyek megelõzéséhez, az eset-
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leges fogyasztói panaszok orvoslásához, a hatályos jogszabályok erõsítéséhez.
1.14. Fogyasztóvédelmi szakember: fogyasztóvédelmi jogász, fogyasztóvédelmi hatóságnál munkatapasztalatot szerzett munkatárs, egyéb, a fogyasztóvédelem területén tapasztalatot, vagy ismereteket szerzett szakember.
1.15. Fogyasztóvédelmi klub: fogyasztóvédelmi ismeretekkel rendelkezõ szakember vezetésével megvalósuló
klubfoglalkozások, melyek célja, hogy fogyasztóvédelmi
ismeretek átadásával, fogyasztói panaszok és problémák
megvitatásával elõsegítsék a tudatos fogyasztói magatartás erõsödését.
1.16. Elõfinanszírozás: a megítélt támogatás teljes öszszegének elõlegként történõ folyósítása.
2. A pályázati program célkitûzései
A fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása
annak érdekében, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel – összhangban a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi
CLV. törvény 45. §-ában és a III. középtávú fogyasztóvédelmi politika megvalósítására irányuló, 2007-2010. közötti idõszakra szóló cselekvési program végrehajtásához
szükséges kormányzati intézkedésekrõl szóló 1033/2007.
(V. 23.) Korm. határozatban foglalt feladatokkal – a fogyasztóvédelem széles körû megismertetésével elõsegítsék
a tudatos fogyasztói magatartás kialakítását.
2.1. Pályázati kategóriák
„A” kategória: Érdekfeltárás; érdekérvényesítés
A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi
szervezetek arra irányuló tevékenységének támogatása,
hogy:
– érdekfeltáró munkájukkal segítsék a fogyasztók gazdasági érdekeinek és fogyasztói jogainak érvényesítését,
ennek keretében feltárják a fogyasztói problémákat, értékeljék a fogyasztói jogok érvényesülését;
– képviseljék a fogyasztókat az érdekegyeztetõ fórumokon és testületekben;
– véleményezzék a fogyasztókat érintõ jogszabálytervezeteket, jogszabály-módosítást kezdeményezzenek a fogyasztói jogok vagy fogyasztói érdekek védelme érdekében;
– közremûködjenek a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában és figyelemmel kísérjék annak érvényesülését;
– közremûködjenek a nemzeti szabványosításban a
Magyar Szabványügyi Testület szervein keresztül;
– a fogyasztói érdekek védelme céljából részt vegyenek a nemzetközi szervezetek tevékenységében.
„B” kategória: Szerzõdési feltételek figyelése; közérdekû kereset, eljárás, vizsgálat kezdeményezése
A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi
szervezetek arra irányuló tevékenységének támogatása,
hogy figyelemmel kísérjék a fogyasztókkal szemben alkal-
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mazott általános szerzõdési feltételeket, és közérdekû keresetet, eljárást, vizsgálatot, intézkedést kezdeményezzenek a fogyasztói jogok vagy fogyasztói érdekek védelme
érdekében.
„C” kategória: Tanácsadó irodák mûködtetése és
fejlesztése
A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi
szervezetek arra irányuló tevékenységének támogatása,
hogy fogyasztók tájékoztatását szolgáló és jogérvényesítésüket elõsegítõ tanácsadó irodákat és a fogyasztók tájékoztatását szolgáló információs rendszert mûködtessenek.
„D” kategória: Fogyasztóvédelmi tájékoztatás, oktatás
A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi
szervezetek arra irányuló tevékenységének támogatása,
hogy a tudatos fogyasztói magatartás elõsegítése és a fogyasztók tájékozottságának javítása érdekében fogyasztóvédelmi oktatást és tájékoztatást szervezzenek, illetve végezzenek (fogyasztóvédelmi kiadványok, jegyzetek készítése, fogyasztóvédelmi klubok mûködtetése).
„E” kategória: Közvélemény tájékoztatása országos
fogyasztóvédelmi lapon keresztül
A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi
szervezetek arra irányuló tevékenységének támogatása,
hogy a tevékenységük során tapasztaltak nyilvánosságra
hozatalával tájékoztassák a közvéleményt (országos fogyasztóvédelmi lap).
2.2. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok
„A” kategóriában: Érdekfeltárás; érdekérvényesítés
(Kizárólag a szervezet székhelyéhez kapcsolódó költségek fogadhatók el!):
a) rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások körébe tartozó kifizetések és ezek közterhei, megbízási díjak;
b) a feladat ellátásához szükséges kis értékû tárgyi eszközök beszerzése;
c) eszközbeszerzés (hardware; irodai berendezések: fax,
fénymásoló gép, bútorok);
d) nyomtatvány, irodaszer költségek;
e) postai, telefon és kommunikációs költségek;
f) utazási költségek;
g) szakkönyvek, elõfizetési díjak;
h) közüzemi szolgáltatások díja;
i) iroda bérleti vagy lízing díja;
j) iroda, valamint a berendezések és eszközök karbantartási, javítási költségei;
k) könyvelési, bérszámfejtési, könyvvizsgálói, ügyvédi
és egyéb a feladat ellátásához szükséges szakértõi díjak;
l) nemzetközi szervezetben tagdíj;
m) egyéb, a feladat ellátásához kapcsolódó nevesített
költség.
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„B” kategória: Szerzõdési feltételek figyelése; közérdekû kereset, eljárás, vizsgálat kezdeményezése
a) szakértõi díjak (magánszemélynek fizetett megbízási
díj, vállalkozónak fizetett vállalkozási díj);
b) vizsgálati költségek;
c) egyéb, a feladat ellátásához kapcsolódó nevesített
költség.
„C” kategóriában: Tanácsadó irodák mûködtetése
és fejlesztése
a) rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások körébe tartozó kifizetések és ezek közterhei, megbízási és
vállalkozási díjak;
b) a feladat ellátásához szükséges kis értékû tárgyi eszközök beszerzése;
c) nyomtatvány, irodaszer költségek;
d) postai, telefon, internet és kommunikációs költség;
e) közüzemi szolgáltatások díja;
f) iroda (helyiségek) bérleti díjai, valamint a berendezések
és eszközök karbantartási, javítási költségei;
g) eszközbeszerzés (hardware; irodai berendezések:
fax, fénymásoló gép, bútorok);
h) adatbázis fenntartási, üzemeltetési költségei;
i) egyéb, a feladat ellátásához kapcsolódó nevesített
költség.
„D” kategóriában: Fogyasztóvédelmi tájékoztatás,
oktatás
a) szerzõk, szerkesztõk, fordítók, lektorok és más munkatársak munkadíja (magánszemélynek fizetett megbízási
díj, vállalkozónak fizetett vállalkozási díj);
b) kiadvány, jegyzet szerkesztési, nyomdai, sokszorosítási és terjesztési költségei;
c) egyéb, a kiadvány/jegyzet elkészítéséhez kapcsolódó
nevesített költség;
d) oktatók díjazása (magánszemélynek fizetett megbízási díj, vállalkozónak fizetett vállalkozási díj);
e) terembérleti díj;
f) oktatás szervezésével kapcsolatos költségek;
g) klub szervezésével kapcsolatos költségek.
„E” kategóriában: Közvélemény tájékoztatása országos fogyasztóvédelmi lapon keresztül
a) nyomdai költségek;
b) az újság ismertetésével, terjesztésével és szerkesztésével kapcsolatos költségek;
c) szerzõk, szerkesztõk, fordítók, lektorok és más munkatársak munkadíja (magánszemélynek fizetett megbízási
díj, vállalkozónak fizetett vállalkozási díj);
d) egyéb, az újság elkészítéséhez kapcsolódó nevesített
költség.
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A támogatás használt eszköz vásárlására nem fordítható
egyik kategóriában sem.
3. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 249 600 000 Ft, azaz kétszáznegyvenkilenc-millió-hatszázezer forint a Magyar Köztársaság 2008. évi
költségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX. törvény 1. számú
mellékletének XXVI. SZMM fejezet 16/42/2 „Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása” fejezeti kezelésû elõirányzat (ÁHT: 208349) terhére. Az öt kategória
közötti forrásarány meghatározása a beérkezett pályázatok
mennyisége és minõsége alapján történik.
4. A pályázaton igényelhetõ támogatás
4.1. A pályázaton igényelhetõ támogatás összege és
formája
„A” kategória esetén legalább 500 000 Ft, illetve legfeljebb 25 000 000 Ft igényelhetõ.
„B” kategória esetén legalább 50 000 Ft, illetve legfeljebb 1 000 000 Ft igényelhetõ.
„C” kategória esetén legalább 100 000 Ft, illetve legfeljebb 40 000 000 Ft igényelhetõ.
„D” kategória esetén legalább 50 000 Ft, illetve legfeljebb 20 000 000 Ft igényelhetõ.
„E” kategória esetén legalább 10 000 000 Ft, illetve legfeljebb 25 000 000 Ft igényelhetõ.
A támogatás formája: vissza nem térítendõ támogatás.
4.2. A pályázaton igényelhetõ támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének 100%-a, a
pályázathoz önerõ biztosítása nem kötelezõ.
4.3. Prioritások
A pályázat elbírálásánál elõnyben részesül az a szervezet,
amely
– alapszabályában célként kizárólag a fogyasztóvédelmet nevesítette;
– fogyasztóvédelmi tanácsadó irodákat és/vagy ügyfélszolgálatokat mûködtet;
– internetes ügyfélszolgálatot mûködtet vagy internetes ügyfélszolgálatot mûködtetõ irodát üzemeltet;
– fogyasztóvédelmi adatbázissal rendelkezõ honlapot
mûködtet;
– fogyasztóvédelmi irodájának mûködtetésében a
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, az önkormányzat, a
kamara, vagy más társadalmi szervezet is részt vesz, mûködését közösen finanszírozzák, melyet együttmûködési
megállapodással tudnak igazolni;
– a területi fogyasztóvédelmi felügyelõség szakemberei, illetve más társadalmi szervezetek szakemberei segítik
munkáját;
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– több régió területére terjeszti ki tevékenységét;
– tapasztalattal rendelkezik a fogyasztóvédelmi oktatás
és tájékoztatás területén;
– tapasztalattal rendelkezik fogyasztóvédelmi eljárások, intézkedések kezdeményezésében;
– tapasztalattal rendelkezik fogyasztóvédelmi programok lebonyolításában;
– a szervezet alkalmazásában álló fogyasztóvédelmi
szakemberek segítik munkáját;
– iskoláskorúak, idõsek és hátrányos helyzetû fogyasztók oktatását, tájékoztatását vállalja.
Közvélemény tájékoztatása esetén fogyasztóvédelmi
lap megjelentetésénél elõnyben részesül az a lap, amely
– referenciával rendelkezik;
– az aktuális fogyasztóvédelmi kérdések ismertetésén
kívül rendszeres tájékoztatást ad a békéltetõ testületek tevékenységérõl;
– a médiában a fogyasztókat a szervezet nevében felkészült fogyasztóvédelmi szakemberek tájékoztatják.
4.4. A pályázaton igényelhetõ támogatásra vonatkozó
feltételek
A levonható általános forgalmi adó nem támogatható,
ezért a Pályázónak nyilatkoznia kell az ÁFA levonási jogával, illetve annak érvényesítésével kapcsolatban.
A pályázati projekt költségvetését, különösen az igényelt összeget úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen
a Pályázóra vonatkozó ÁFA-elszámolási szabályoknak,
melyrõl szerzõdéskötéskor írásos nyilatkozatot is tenni kell.
A pályázatban csak a támogatási idõszakot terhelõ költségekre vonatkozó pénzügyi bizonylatok számolhatók el,
melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási idõszak végéig meg kell történnie.
4.5. A pályázaton igényelhetõ támogatás folyósítása
Egy összegben, elõfinanszírozás formájában történik, a
Pályázati Útmutató 13. pontja szerint. A Pályázatkezelõ a
támogatási összeget a támogatási szerzõdés mindkét fél által történõ aláírását követõen utalja át.
5. Támogatási idõszak
A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2008. augusztus 1.
és 2009. május 31. közé esõ idõszak.
6. Beadható pályázatok száma
Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó egy kategóriába
csak egy pályázatot nyújthat be.
7. Kik nyújthatnak be pályázatot?
Pályázatot nyújthatnak be azon szervezetek, amelyek a
8. pontban leírtak szerint regisztráltak az EPER-rendszerbe és megfelelnek az alábbi feltételeknek:
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Belföldi székhellyel rendelkezõ, fogyasztói érdekek
képviseletét ellátó, az egyesülési jogról szóló 1989. évi
II. törvény alapján
1. magánszemélyek által létrehozott társadalmi szervezetek, melyek természetes személy tagjainak száma legalább 50 fõ;
2. létrehozott társadalmi szervezetek szövetsége,
amelyeknek alapszabályban meghatározott célja a fogyasztók érdekeinek védelme és e célnak megfelelõen legalább két éve mûködnek (a fogyasztóvédelemrõl szóló
1997. évi CLV. törvény 2. § h) pont).
8. A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos tudnivalók
8.1. Pályázati dokumentáció
A pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató megjelenik
a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és az ESZA Kht.
honlapján, amelyeknek címe:
www.szmm.gov.hu
www.esf.hu
A pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató az internetes pályázati adatlappal együtt képezi a pályázati dokumentációt, együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges
összes feltételt.
8.2. Kötelezõ regisztráció
Regisztrálni egyszer szükséges, amely egyszeri regisztrációval a Pályázó bármennyi internetes pályázatot jogosult beadni az ESZA Kht. által kezelt hazai pályázatokra.
A szervezet korábbi regisztrációjáról információt a „Regisztráció keresõ” funkció segítségével kaphat.
8.2.1. Regisztráció menete
A regisztrációhoz egyetlen mûködõ elektronikus levélcímre (e-mail címre) van szükség. Lépjen a http://eper.esf.hu
oldalra, majd kattintson a jobb felsõ sarokban látható
EPER logóra, azután pedig a Regisztráció nyomógombra.
Jelen pályázati felhívásra kizárólag szervezetek adhatnak
be pályázatot, tehát válassza a „Szervezet regisztráció”
gombot.
A regisztráció során az Általános, Alapadatok, Címadatok, Banki adatok, Információs adatok és Nyilatkozatok
füleken végiglapozva (bal oldali menüsor) meg kell adnia
a regisztrálni kívánt szervezet (és nem a regisztráló személy!) legfontosabb adatait, amely a pályázati eljáráshoz
nélkülözhetetlen (név, székhely, adószám, bankszámlaszám stb.), illetve egyéb információs, de nem kötelezõen
kitöltendõ adatokat. A kötelezõ adatmezõk elnevezéseinél
piros csíkot talál.
Az eljárás akkor sikeres, ha a „Regisztráció” nyomógombra kattintva nem kap üzenetet hiányzó adatokról, hanem arról értesül, hogy aktivációs e-mailt küldött a rendszer. Regisztrációját úgy tudja érvényesíteni, hogy a megkapott aktivációs e-mailben található linkre kattint a befejezéstõl számított 72 órán belül. 72 óra letelte után a rend-
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szer automatikusan törli a megadott adatokat, újra tudja
kezdeni az eljárást. 72 órán belül ha ismételten regisztrálni
próbál, hibaüzenetet fog kapni, hogy ilyen adószámmal
már történt regisztráció. Ha nem kapta meg az aktivációs
e-mailt, kérjük, forduljon az ESZA Kht. ügyfélszolgálatához.
8.2.2. Regisztrációs nyilatkozat
A regisztrált Pályázó minden évben köteles a Pályázatkezelõnek benyújtani az EPER rendszerbõl kinyomtatható
„Regisztrációs Nyilatkozat”-nak a szervezet képviselõje
által aláírt egy eredeti példányát. A regisztrációs nyilatkozatot egy eredeti (kék tollal aláírt) példányban kell beküldenie az ESZA Kht. postacímére.
A nyilatkozat kinyomtatásához kérjük, lépjen be a rendszerbe, válassza a „Reg.nyilatkozat” menüpontban a „nyilatkozat nyomtatása” gombot. A nyomógomb PDF dokumentumot készít. Amennyiben nincs számítógépén PDF
dokumentum olvasására alkalmas program, telepítenie kell.
A telepítõcsomagot letöltheti például a http://eper.esf.hu
honlapról is, a jobb alsó sarokban található „Technikai
ajánlás”-ból. Kattintson valamelyik Adobe Acrobat Reader linkre, válassza a Mentés (Save) parancsot, mentse el
az .exe kiterjesztésû fájlt a saját gépére, majd futtassa
(Run) azt.
A nyilatkozat egy, a rendezett munkaügyi kapcsolatokról szóló mellékletet is tartalmaz, amely kötelezõ részét
képezi, ezért feltétlenül azzal együtt küldje el és ne feledje
el a nyilatkozat mellett „cégszerû” aláírással hitelesíteni
ezt a mellékletet is!
Az EPER használatához további segítséget nyújt a
http://eper.esf.hu honlap Dokumentumok menüpontjában
megtalálható Felhasználói kézikönyv.
8.2.3. Regisztrációs díj
A regisztrált Pályázó minden évben köteles a Pályázatkezelõnek befizetni a 3 000 Ft, azaz háromezer forint éves
regisztrációs díjat. Amennyiben szervezete alapítvány
vagy társadalmi szervezet, úgy 2008-ban – a Szociális
és Munkaügyi Minisztérium döntése értelmében – az
éves rendszerhasználati díj befizetését a minisztérium
átvállalja a szervezettõl.
Az éves regisztrációs díjat az ESZA Kht. 1003200000286318-00000031 számú számlájára kell befizetni. A regisztrációs díj befizetésekor, átutalásakor kérjük, az internetes pályázatkezelõ rendszerben megadott felhasználónevet vagy a szervezet adószámát tüntessék fel a megjegyzés rovatban. Regisztrációs díj befizetést csak abban az
esetben áll módunkban elfogadni, ha a befizetõ megegyezik a regisztrált partnerrel.
8.2.4. Regisztrációval kapcsolatos határidõk
A Regisztrációs Nyilatkozatot legkésõbb az adott naptári évben elsõként beadott internetes pályázat beadási határidejének napján kell postai úton benyújtani a Pályázatkezelõnek. Az éves regisztrációs díjat az elsõ pályázat benyújtása elõtt kell a Pályázatkezelõ 10032000-0028631800000031 számú számlájára befizetni.
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8.2.5. Regisztrációs dokumentumok ellenõrzése
A beküldött regisztrációs nyilatkozatot és az ESZA Kht.
megadott számlaszámára megérkezett befizetéseket a Pályázatkezelõ munkatársai ellenõrzik és iktatják az EPERrendszerbe. Ameddig nem kap „érvényes” jelölést a rendszerben az Ön által kinyomtatott nyilatkozat és befizetés,
addig minden belépéskor üzenetben fogja figyelmeztetni
az EPER arra, hogy nincs érvényes nyilatkozata és regisztrációs díj befizetése. Amennyiben már postázta az ESZA
Kht. számára a nyilatkozatot, illetve befizette a 3000 Ft-os
díjat, hagyja figyelmen kívül ezt az üzenetet. Sem a pályázat elkészítését vagy véglegesítését, sem más mûveletet
nem korlátoz ez a figyelmeztetés.
8.3. Pályázat elkészítése és benyújtása
Az EPER-be való belépés után a Pályázati kategóriák
menüpontra kattintva megtekintheti az aktuális pályázati
kiírásokat. A kategória megjelölése után a „Megtekintés
és új pályázat beadása” gombra kattintva megtekintheti a
kiválasztott pályázati kategória alapadatait, és megkezdheti új pályázat benyújtását.
A regisztrációs eljáráshoz hasonlóan itt is a bal oldalon
ún. lapozófüleket talál, amelyeken végighaladva töltheti ki
a programûrlapot.
Alapadatok
Kötelezettségvállaló
Számlatulajdonos
Projektadatok
Pénzügyi adatok
Információs adatok
Költségvetés

1. Alapadatok
A rendszer automatikusan tölti ki.
2. Kötelezettségvállaló adatok
Amennyiben a kötelezettségvállaló azonos a Pályázóval
kérjük, hogy a „kötelezettségvállaló a Pályázóval azonos”
mezõbe tegyen egy pipát.
Ennek hatására a rendszer
a regisztráció során megadott
adatokat automatikusan
beemeli a kitöltendõ mezõkbe.

3. Számlatulajdonos adatok
Bankszámlaszámmal nem rendelkezõ Pályázóinknak
Számlatulajdonos szervezetet kell választaniuk. Amennyiben rendelkezik bankszámlaszámmal, kérjük, jelölje meg
a „Számlatulajdonos a Pályázóval azonos” mezõt pipával.
Ennek hatására a rendszer a regisztráció során megadott
adatokat automatikusan beemeli a kitöltendõ mezõkbe.
4. Projektadatok
A projekt kezdete dátum nem lehet korábbi, mint 2008.
augusztus 1., a projekt vége dátum nem lehet késõbbi, mint
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2009. május 31. A kapcsolattartó adatait nem kötelezõ
megadni, viszont a könnyebb együttmûködés miatt kérjük,
töltsék ki ezt is.
5. Pénzügyi adatok
Az itt található adatmezõket az EPER az Ön által megadott adatok és beépített képletek segítségével automatikusan tölti.
6. Projekt részletes költségvetése
Itt szükséges ismertetni a költségvetés tábla „bevétel”
és „kiadás” oldalának segítségével a pályázati projektjének költségvetési adatait. A költségvetés ún. fõ- és alsorokra oszlik, melyet betûtípussal és számozással is megkülönböztetünk az EPER-ben. Fõsornak nevezzük például az
Anyagköltségeket (jelölése „A”), melynek egyik alsora a
Közüzemi díjak költsége (jelölése: „A1”). Jelen pont kitöltésénél kérjük, ügyeljen a pályázati felhívás 3. és jelen útmutató 2.2. pontjaiban meghatározott feltételekre, elõírásokra. Vannak olyan költségnemek, amelyek csak önrészként vállalhatóak, ezeknél támogatási összeg mezõ kitöltése nem lehetséges. Ugyanígy nem lehetséges a különbözõ összegzõ sorok közvetlen kitöltése (pl. Anyagköltségek), ezeket a rendszer a bevitt adatok alapján számolja ki.
A projekt költségvetését, különösen az igényelt támogatási összeget a 4.4. pontban részletezett, az ÁFA elszámolhatóságára vonatkozó rendelkezések alapján kell megtervezni.
7. Pályázati ûrlap adatai
A Pályázónak az alábbi, specifikus, pályázati kategóriára jellemzõ kérdésekre kell választ adnia a pályázat elkészítése során.
„A” kategória: Érdekfeltárás; érdekérvényesítés
1. Szervezet bemutatása
– A szervezet tevékenység szerinti besorolása.
– A szervezet tagjainak száma. (A tagok száma alatt a
szervezet saját természetes személy tagjainak számát értjük.)
– Amennyiben a szervezet szövetségként mûködik, a
szövetség tagszervezeteinek felsorolása (max. 2000 karakter).
– Ismertesse, hogymelyik szövetség tagja (max. 2000
karakter)!
– Csatolt Word formátumú mellékletben mutassa be a
szervezet utóbbi 2 évben végzett fogyasztóvédelmi tevékenységét!
– Csatolja Word formátumú mellékletben, hogy milyen
támogatásban részesült a szervezet 2007. és 2008. évben!
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A dokumentumot az alábbi minta alapján kell elkészíteni:
Kapott támogatások, bevételek
Forrás

Összeg ezer Ft

Cél
2007.

2008.

NCA-tól kapott támogatás:
Minisztériumoktól kapott támogatás (részletezve):
–
–
–
Más költségvetési szervektõl:
–
Egyéb pályázatok:
–
–
–
(Név szerint, a rovat bõvíthetõ)
Helyi, települési önkormányzatoktól:
Adományok, egyéb támogatók:
(A rovat bõvíthetõ)
–
–
Tagdíj bevétel:
Elõzõ évrõl a tárgyévre átvitt pénzösszeg:
Egyéb bevételek:
Támogatás és bevétel összesen:

2. Projekt bemutatása
– Részletesen ismertesse, hogy mely fogyasztói rétegeknek, milyen rendszerességgel, hol nyújt fogyasztóvédelmi szolgáltatást (max. 4000 karakter)!
– Csatolja Word formátumú mellékletben a pályázati
projekt idõtartamára tervezett fogyasztóvédelmi tevékenységek részletes ismertetését!
– Ismertesse, hogy milyen a fogyasztóvédelmi szolgáltatáshoz szükséges személyi, tárgyi feltételekkel rendelkezik a szervezet (max. 4000 karakter)!
– Ismertesse, hogy mely érdekegyeztetõ fórumokban,
milyen munkát végez (max. 2000 karakter)!
– Ismertesse a nemzetközi szervezet(ek)ben végzett
munkáját!
– Csatolja Word formátumú mellékletben a szervezetnél dolgozó (teljes és részfoglalkoztatott, vállalkozási szerzõdés alapján dolgozó, illetve önkéntes) szakemberek nevét, szakmai végzettségét, a programhoz kapcsolódó tapasztalataikat!
– Ismertesse a szervezet rövid- és hosszú távú céljait
(max. 2000 karakter)!

3. Együttmûködés
– Ismertesse az együttmûködésbe bevont partnereket,
és mutassa be, hogy a partnerek között milyen együttmûködési formákat alakítanak ki (max. 4000 karakter)! Csak
akkor kötelezõ kitölteni, ha más szervezet bevonását is tervezi a projekt megvalósításába.
– Csatolja a partnerszervezetekkel kötött írásbeli
együttmûködési megállapodás(ok) oldalhû digitális
(szkennelt) másolatát!
4. Eredményesség, fenntarthatóság
– Csatolja Word formátumú mellékletben a projekt várható eredményeinek és azok számszerû adatainak bemutatását!
– Ismertesse a projekt hosszú távú fenntarthatóságával
(szakmai, pénzügyi és egyéb szempontból) kapcsolatos elképzeléseit (max. 2000 karakter)!
5. Projekt részletes költségvetése
– Word formátumú mellékletben részletesen ismertesse
a pályázati projekt költségvetési adatait és költségnemenként indokolja a támogatásból fedezendõ tételeket!
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„B” kategória: Szerzõdési feltételek figyelése; közérdekû kereset, eljárás, vizsgálat kezdeményezése
1. Szervezet bemutatása
– A szervezet tevékenység szerinti besorolása.
– A szervezet tagjainak száma. (A tagok száma alatt a
szervezet saját, természetes személy tagjainak számát értjük.)
– Amennyiben a szervezet szövetségként mûködik: a
szövetség tagszervezeteinek felsorolása (max. 2000 karakter).
– Ismertesse, hogy melyik szövetség tagja (max. 2000
karakter)!
– Csatolt Word formátumú mellékletben mutassa be a
szervezet utóbbi 2 évben végzett fogyasztóvédelmi tevékenységét!
2. Projekt bemutatása
– Csatolja Word formátumú mellékletben a pályázati
projekt idõtartamára tervezett tevékenységek részletes ismertetését (mi indokolja a közérdekû keresetek, eljárások,
vizsgálatok kezdeményezését, és konkrétan milyen témában kívánnak közérdekû kereseteket, eljárásokat, vizsgálatokat kezdeményezni)!
– Csatolja Word formátumú mellékletben a projektben
dolgozó (teljes és részfoglalkoztatott, vállalkozási szerzõdés alapján dolgozó, illetve önkéntes) szakemberek nevét,
szakmai végzettségét, a programhoz kapcsolódó tapasztalataikat!
– Ismertesse, hogy milyen a pályázat témájával kapcsolatos referenciákkal rendelkezik a szervezet (max. 2000
karakter)!
3. Együttmûködés
– Ismertesse az együttmûködésbe bevont partnereket
(max. 2000 karakter)! Csak akkor kötelezõ kitölteni, ha
más szervezet bevonását is tervezi a projekt megvalósításába.
Megnevezés
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4. Eredményesség, fenntarthatóság
– Csatolja Word formátumú mellékletben a projekt
várható eredményeinek és azok számszerû adatainak bemutatását!
– Ismertesse a projekt hosszú távú fenntarthatóságával
(szakmai, pénzügyi és egyéb szempontból) kapcsolatos elképzeléseit (max. 2000 karakter)!
5. Projekt részletes költségvetése
– Word formátumú mellékletben részletesen ismertesse a pályázati projekt költségvetési adatait és költségnemenként indokolja a támogatásból fedezendõ tételeket!
„C” kategória: Tanácsadó irodák mûködtetése és
fejlesztése
1. Szervezet bemutatása
– A szervezet tevékenység szerinti besorolása.
– A szervezet tagjainak száma. (A tagok száma alatt a
szervezet saját természetes személy tagjainak számát értjük.)
– Amennyiben a szervezet szövetségként mûködik, a
szövetség tagszervezeteinek felsorolása (max. 2000 karakter).
– Ismertesse, hogy melyik szövetség tagja (max. 2000
karakter)!
– Csatolt Word formátumú mellékletben mutassa be a
szervezet utóbbi 2 évben végzett fogyasztóvédelmi tevékenységét!
2. Projekt bemutatása
– Csatolja Word formátumú mellékletben a tanácsadó
irodák pontos címét, telefon- és fax számát, amennyiben
van az internet elérhetõséget, tanácsadó iroda vezetõjének
nevét, az iroda nyitva tartási idejét, a tanácsadó iroda mûködésének kezdetét és egyenként az irodákra igényelt támogatás összegét! A mellékletet a lenti sablon alapján készítse el!
Tanácsadó iroda1

Tanácsadó iroda2

Tanácsadó iroda3

Tanácsadó iroda pontos címe:
Telefonszám:
Faxszám:
Internet cím:
Tanácsadó iroda vezetõjének neve:
Nyitvatartási idõ (napokra, órára lebontva):
Tanácsadó iroda mûködésének kezdete (év):
Tanácsadó irodára igényelt támogatás összege:

– Csatolt Word formátumú mellékletben sorolja fel, hogy milyen a programhoz szükséges személyi (a tanácsadó irodában dolgozó teljes és részfoglalkoztatott, vállalkozási szerzõdés alapján dolgozó, illetve önkéntes munkatársak) és tár-
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gyi feltételekkel (iroda, informatikai háttér, irodabútor, tárgyi eszközök) rendelkezik a szervezet! A mellékletet a lenti
sablon alapján készítse el!
Személyi feltételek
Tanácsadó iroda megnevezése

Tárgyi feltételek
Munkatárs neve

Iskolai végzettség

Szakmai tapasztalat

Tanácsadó iroda1

Tanácsadó iroda2

Tanácsadó iroda…

– Csatolja Word formátumú mellékletben a tanácsadó
iroda vezetõjének szakmai önéletrajzát!
– Ismertesse részletesen a szervezet jelenleg rendelkezésre álló, a fogyasztók tájékoztatását szolgáló információs
rendszerét (max. 4000 karakter)!
– Ismertesse a fogyasztók tájékoztatását szolgáló információs rendszerének mûködtetéséhez szükséges feltételek
támogatásból fedezendõ tételeit (max. 4000 karakter)!
3. Együttmûködés
– Ismertesse az együttmûködésbe bevont partnereket
(max. 2000 karakter)! Csak akkor kötelezõ kitölteni, ha
más szervezet bevonását is tervezi a projekt megvalósításába.
4. Eredményesség, fenntarthatóság
– Csatolja Word formátumú mellékletben a projekt várható eredményeinek és azok számszerû adatainak bemutatását!
– Ismertesse a projekt hosszú távú fenntarthatóságával
(szakmai, pénzügyi és egyéb szempontból) kapcsolatos elképzeléseit (max. 2000 karakter)!
5. Projekt részletes költségvetése
– Word formátumú mellékletben részletesen ismertesse
a pályázati projekt költségvetési adatait és költségnemenként indokolja a támogatásból fedezendõ tételeket!

- Ismertesse, hogy melyik szövetség tagja (max. 2000 karakter)!

„D” kategória: Fogyasztóvédelmi tájékoztatás, oktatás
1. Szervezet bemutatása
– A szervezet tevékenység szerinti besorolása.
– A szervezet tagjainak száma. (A tagok száma alatt a
szervezet saját, természetes személy tagjainak számát értjük.)
– Amennyiben a szervezet szövetségként mûködik, a
szövetség tagszervezeteinek felsorolása (max. 2000 karakter).

– Csatolja Word formátumú mellékletben az oktató(k)/klubfoglalkozást vezetõk szakmai végzettségét, programhoz kapcsolódó tapasztalataikat!

– Csatolt Word formátumú mellékletben mutassa be a
szervezet utóbbi 2 évben végzett fogyasztóvédelmi tevékenységét!
2. Projekt bemutatása
– Csatolja Word formátumú mellékletben a pályázati
projekt idõtartamára tervezett tevékenységek részletes ismertetését!
– Kiadvány/jegyzet megjelentetésénél csatolt Word
formátumú mellékletben ismertesse, hogy mi indokolja a
megjelentetést és részletesen ismertesse a tervezett kiadványt/jegyzetet! (Témája, tematikája, célcsoportja, elkészítés, terjesztés, felhasználás módja, megjelentetni kívánt
darabszám.)
– Csatolja Word formátumú mellékletben a szerzõk,
szerkesztõk szakmai végzettségét, a programhoz kapcsolódó tapasztalataikat!
– Oktatásnál/fogyasztóvédelmi klubnál csatolt Word
formátumú mellékletben ismertesse, hogy mi indokolja az
oktatást/klubfoglalkozást, hatására milyen eredményekre
számítanak, részletesen ismertesse a célcsoportot, az oktatás/fogyasztóvédelmi klub tematikáját, mikor, hol és milyen idõközönként kívánják megvalósítani!

3. Együttmûködés
– Ismertesse az együttmûködésbe bevont partnereket
(max. 2000 karakter)! Csak akkor kötelezõ kitölteni, ha
más szervezet bevonását is tervezi a projekt megvalósításába.
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4. Eredményesség, fenntarthatóság
– Csatolja Word formátumú mellékletben a projekt
várható eredményeinek és azok számszerû adatainak bemutatását!
– Ismertesse a projekt hosszú távú fenntarthatóságával
(szakmai, pénzügyi és egyéb szempontból) kapcsolatos elképzeléseit (max. 2000 karakter)!
5. Projekt részletes költségvetése
– Word formátumú mellékletben részletesen ismertesse a pályázati projekt költségvetési adatait és költségnemenként indokolja a támogatásból fedezendõ tételeket!
„E” kategória: Közvélemény tájékoztatása országos
fogyasztóvédelmi lapon keresztül
1. Szervezet bemutatása
– A szervezet tevékenység szerinti besorolása.
– A szervezet tagjainak száma. (A tagok száma alatt a
szervezet saját, természetes személy tagjainak számát értjük.)
– Amennyiben a szervezet szövetségként mûködik: a
szövetség tagszervezeteinek felsorolása (max. 2000 karakter).
– Ismertesse, hogy melyik szövetség tagja (max. 2000
karakter)!
– Csatolt Word formátumú mellékletben mutassa be a
szervezet utóbbi 2 évben végzett fogyasztóvédelmi tevékenységét!
2. Projekt bemutatása
– Csatolt Word formátumú mellékletben részletesen ismertesse a megjelentetni kívánt fogyasztóvédelmi lapot
(tervezett témák, megjelenés gyakorisága, a lap, fogyasztókkal való megismertetésének és a terjesztésének módja,
megjelentetni kívánt darabszám)!
– Csatolja Word formátumú mellékletben a szerzõk,
szerkesztõk szakmai végzettségét, a programhoz kapcsolódó tapasztalataikat!
– Ismertesse, hogy milyen, a fogyasztóvédelmi lap
megjelentetéséhez szükséges személyi, tárgyi feltételekkel rendelkezik a szervezet (max. 4000 karakter)!
3. Együttmûködés
– Ismertesse az együttmûködésbe bevont partnereket
(max. 2000 karakter)! Csak akkor kötelezõ kitölteni, ha
más szervezet bevonását is tervezi a projekt megvalósításába.
4. Eredményesség, fenntarthatóság
– Csatolja Word formátumú mellékletben a projekt várható eredményeinek és azok számszerû adatainak bemutatását!
– Ismertesse a projekt hosszú távú fenntarthatóságával
(szakmai, pénzügyi és egyéb szempontból) kapcsolatos elképzeléseit (max. 2000 karakter)!
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5. Projekt részletes költségvetése
– Word formátumú mellékletben részletesen ismertesse a pályázati projekt költségvetési adatait és költségnemenként indokolja a támogatásból fedezendõ tételeket!
8. Nyilatkozatok
A pályázat benyújtásával tudomásul kell vennie az ûrlapon szereplõ nyilatkozat tartalmát.
A pályázat megírását beadási határidõ lejártáig bármikor
felfüggesztheti, a megkezdett pályázatot elmentheti.
A „Mentés bezárás nélkül” szolgál arra, hogy munkája
közben elmentse a már beírt adatokat, a „Mentés és bezárás” gomb hatására a rendszer elmenti a beírt adatokat és
visszakerül a Beadott pályázatok listanézetre. Ezen mentés
funkciók hatására tartalmi ellenõrzést nem végez az
EPER, amennyiben arra kíváncsi, hogy költségvetése, a
kötelezõen megjelölt adatmezõk stb. megfelelnek-e a beállított feltételeknek, úgy az „Ellenõrzés” gombot kell használnia. Hatására hibaüzenetet kaphat, amely felhívja a figyelmét a hiányosságokra, helytelenségekre. Az „Ellenõrzés” gomb bármikor használható, egyetlen esetben kötelezõ használni: a pályázat véglegesítése elõtt. Javasoljuk,
hogy a pályázat készítése során gyakran használja az ellenõrzés funkciót, hogy elegendõ ideje maradjon a szükséges
javításokra.
A pályázat mindaddig „megkezdett” státuszban marad,
ameddig a Pályázó nem véglegesíti azt a „Véglegesítés”
gomb segítségével. Megkezdett státuszú pályázat a beadási határidõ lejártáig bármikor módosítható, változtatható.
Véglegesítés után erre már nincsen lehetõség, a „Véglegesítés” gomb megnyomása után tekinti a kezelõszervezet a
pályázatot elküldöttnek, befejezettnek. A véglegesítés hatására a pályázat státusza automatikusan „beérkezett” státuszra vált, a rendszer pályázati azonosítót és iktatószámot
kap, valamint egy értesítés is kerül a Pályázó olvasatlan
üzenetei közé, mely a fentiekrõl tájékoztatás nyújt.
Az EPER használatához további segítséget nyújt a
http://eper.esf.hu honlap Dokumentumok menüpontjában
megtalálható Felhasználói kézikönyv is.
Elérhetõsége: http://eper.esf.hu/eperportal/pages/template1.aspx?page=dokutar.
9. A pályázatok benyújtásának határideje
Határidõben benyújtottnak minõsül az a pályázat, amely
2008. július 21-én 24.00 óráig az EPER-rendszerben véglegesítésre került.
Azon pályázatokat, amelyek nem kerültek véglegesítésre (státuszuk „megkezdett” maradt), a Pályázatkezelõ nem
tekinti benyújtott pályázatnak, figyelmen kívül hagyja, s
már érvényességi ellenõrzésnek sem veti alá.
Az EPER-rendszerben a megadott beadási határidõ után
pályázatot véglegesíteni nem lehet.
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10. A pályázatok érvényességi ellenõrzése
A pályázatokat a Pályázatkezelõ formailag ellenõrzi a beadási határidõ lejártát követõ 10 munkanapon belül. A pályázatok formai ellenõrzésének kritériumai az alábbiak:
a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelõsége,
b) a Pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való
jogosultsága,
c) a Regisztrációs Nyilatkozat postára adásának dátuma,
megfelelõsége.
A pályázat beérkezését követõen nincs lehetõség hiánypótlásra.
A Pályázatkezelõ az alábbi szempontok valamelyikének
teljesülése esetén megállapítja a pályázat érvénytelenségét:
a) A Regisztrációs Nyilatkozat határidõn túl került benyújtásra és/vagy nem megfelelõ.
b) A Pályázó nem felel meg a felhívásban meghatározott
Pályázói körnek (jogosultsági vizsgálat).
c) A teljesen üres csatolt dokumentum(ok) esetében.
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A pályázat érvénytelensége esetén az érvénytelenség
okának megjelölésével elektronikus úton értesítést küld a
Pályázónak.
A Pályázatkezelõ az érvényes, befogadott pályázatok
alábbi adatait a http://eper.esf.hu honlapon közzéteszi:
– pályázati azonosító
– Pályázó neve
– Pályázó székhelyének (település és megye) adata
– pályázati projekt címe
– igényelt összeg.
11. A pályázatok tartalmi értékelése
A befogadott pályázatokat a Pályázatkezelõ a Támogató
által felállított Bírálati Bizottság elé terjeszti. A Bírálati
Bizottság az alábbi szempontok alapján értékeli a pályázatokat:

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZER

Pontszám

1. Szakmai megalapozottság

10

Milyen mértékben felel meg a pályázat a pályázati kiírás céljainak?

5

Várhatóan mekkora hatása lesz a projektnek a fogyasztókra?

5

2. Módszertan

5

Mennyire következetes összességében a program tervezése?

3

Milyen mértékben tartalmaz a pályázat a megvalósítás eredményességét
objektív módon mérni képes indikátorokat?

2

3. Költségvetés

5

A költségvetés és a szakmai tartalom összhangja.

3

Önerõt jelöl meg (tagdíjat szed!).

2

4. Irányítási kapacitás és szakértelem

10

Mennyire kielégítõ a programot megvalósító személyek szakmai felkészültsége?

5

Milyen tapasztalattal rendelkezik a Pályázó korábbi programok megvalósításában?

5

5. Fenntarthatóság

5

Milyen mértékben fenntarthatóak a pályázat eredményei pénzügyileg
(hogyan finanszírozzák a tevékenységeket a támogatás után) és szakmailag?

5

6. Prioritások

15

Milyen mértékben felel meg a pályázat az útmutató 4.3. pontjában megjelölt prioritásoknak?

15

Elérhetõ maximális pontszám:

50
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A Bírálati Bizottság döntési javaslatát a pályázatok beadási határidejétõl számított 25 napon belül teszi meg.
A Bírálati Bizottság javaslata alapján a pályázatokról a
szociális és munkaügyi miniszter dönt a bizottság javaslattételétõl számított 15 napon belül. A Támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, a
kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs lehetõség. A Pályázatkezelõ a döntésrõl 15 napon belül
elektronikus úton értesíti a Pályázókat. Elutasítás esetén az
értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.szmm.gov.hu és
a www.esf.hu honlapokon kerülnek közzétételre.
A döntés ellen a Pályázó részérõl jogorvoslati kérelem
benyújtásának helye nincs.
A Pályázó személyesen, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselõje útján, az alább meghatározott kivételekkel betekinthet az eljárás során keletkezett
iratba, arról másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot
kérhet. Nem tekinthet be a Pályázó
a) a Bírálati Bizottság döntési javaslatába a döntéshozatal
elõtt;
b) betekintési vagy megismerési engedély hiányában az
államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó iratba;
c) a törvény által védett egyéb adatot tartalmazó iratba,
ha azt az érintett adat védelmét szabályozó törvény kizárja,
vagy ha a védett adat megismerésének hiánya nem akadályozza az e törvényben biztosított jogai gyakorlásában.
Az eredményhirdetés várható idõpontja: 2008. szeptember 1.
12. Szerzõdéskötés
A támogatási döntésérõl szóló értesítések tartalmazzák
a szerzõdéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.
A Pályázatkezelõ a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerzõdéskötéshez szükséges
dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy
hiányos, illetve a Kedvezményezett elmulasztotta az értesítésben szereplõ határidõt, a Pályázatkezelõ a Kedvezményezettet 8-8 munkanapos határidõvel, két alkalommal hiánypótlásra szólítja fel. Az elsõ felszólítást elektronikus
úton, a második felszólítást elektronikus és postai úton,
tértivevényes küldeményként küldi meg.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerzõdés a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidõn belül a
Pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból
nem jön létre. A szerzõdéskötés meghiúsulásáról a Pályázatkezelõ elektronikus és postai úton értesíti a Pályázót.
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A támogatásban részesülõvel a szerzõdéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidõben való teljesülése esetén a
támogatási szerzõdést a Pályázatkezelõ köti meg.
12.1. A szerzõdés megkötésének feltételei:
– A pályázat benyújtásának idõpontjában a Pályázó
megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételrendszerének;
– A Pályázóval kapcsolatban nem merült fel olyan
tény, körülmény, amely miatt a szerzõdésben foglalt nyilatkozatok megtételére nincs lehetõsége;
– A biztosíték nyújtására vonatkozó kötelezettségének
eleget tett:
– a támogatási szerzõdésben a folyósításra megjelölt bankszámlaszámról szóló felhatalmazó levelet benyújtotta.
A támogatási szerzõdést elõször a Kedvezményezettnek
kell aláírnia, mégpedig mindegyik példányát kék tollal az
arra jogosult személy(ek)nek, az aláírásképet igazoló dokumentumon szereplõ aláírásképpel megegyezõen.
Amennyiben a szervezet cégszerû aláírása pecséttel együtt
érvényes, úgy az aláírás mellett le is kell pecsételni a szerzõdéseket. A szervezet hivatalos képviselõjének / képviselõinek kell a szerzõdést és minden dokumentumot aláírnia,
aki(k) a nyilvántartást végzõ szerv (pl. bíróság) által kiadott igazoláson nevesítve van(nak).
Ha a dokumentumokat megbízott aláíró írja alá, úgy a
szerzõdés aláírására feljogosító alakszerû meghatalmazás
eredeti példányát is csatolni kell. Amennyiben meghatalmazást csatol, akkor a szerzõdést a meghatalmazott személy írja alá és nem a képviselõ vagy a banknál a számla
fölött rendelkezni jogosult személyek, ebben az esetben
a képviselõ aláírása csak a meghatalmazáson szerepel.
A meghatalmazáson mindenképp szerepelnie kell két tanúnak és adatainak (név, személyi ig. szám, lakcím), és
aláírásukkal hitelesíteni kell azt.
12.2. Szerzõdéskötés elõtti módosítási kérelem
A támogatásról szóló döntés - amennyiben a Támogató
által megítélt támogatás összege alacsonyabb a Pályázó által igényelt támogatásnál - rendelkezhet oly módon, hogy
meghatározza azokat a programrészeket, amelyekre a támogatás felhasználható. Ebben az esetben, illetve alacsonyabb megítélt összeg esetében a Pályázatkezelõ felhívja a
Pályázó figyelmét arra, hogy nyilatkozzon a hiányzó önrész rendelkezésre állásáról, vagy a Támogató határozatának megfelelõen módosítsa a pályázati programját. A Pályázó az igényelt és a megítélt támogatási összeg arányával megegyezõ arányban módosíthatja a program teljes
költségvetését. A módosítás során a felhívás által elõírt
tartalmi követelményeket be kell tartani, s a módosítás
nem zárhatja ki azoknak a programrészeknek a megvalósulását, amelyeket a Támogató a pályázat elbírálása során
– a felhívásban rögzített szempontoknak megfelelõen –
elõnyként értékelt. A módosított pályázati programot jóváhagyás céljából a Pályázatkezelõ részére a támogatási
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szerzõdés megkötése elõtt be kell nyújtani az eredeti pályázattal azonos módon. Szerzõdéskötésre csak a Támogató vagy a Pályázatkezelõ által elfogadott módosítások esetén kerülhet sor.
Az internetes pályázat módosításait is az EPER-rendszerbe belépve lehet elvégezni, melynek lépései az alábbiak:
A menübõl a „Beadott pályázatok” menüpontot kell választani, majd a pályázat kijelölése után, a „Módosítási kérelem” gomb után az „Új” nyomógombra kattintva lehet
hozzáférni a módosítási kérelemhez. A kérelem elkészítéséhez elsõként a beadott pályázat adatai láthatók a rendszerben, ezt kell átírni.
A módosítási kérelem bármikor, bármilyen állapotban
menthetõ, véglegesíteni viszont csak akkor lehetséges, ha
elõtte az „Ellenõrzés” funkciógomb segítségével a rendszer
által is leellenõrizteti a kívánt módosítást. Az ellenõrzés hibátlan lefutása esetén véglegesíthetõ a kérelem a „Véglegesítés” gomb segítségével, errõl az akcióról azonnal értesítés érkezik, amelyet az „Üzenetek” menüpontban lehet megtekinteni. A módosítás eredményérõl az EPER-ben az elõzõekben
leírt elérési úton, az „Elbírálás megtekintése” gomb segítségével lehet értesülni, illetve a rendszerben küldött üzenetben is.
Az EPER használatához, a módosítási kérelem benyújtásához segítséget nyújt a http://eper.esf.hu honlapon a
Dokumentumok menüpontban megtalálható Felhasználói
kézikönyv is.
Elérhetõsége: http://eper.esf.hu/eperportal/pages/template1.aspx?page=dokutar
13. A támogatás folyósítása
A támogatás a Pályázó 2008. augusztus 1. és 2009. május 31. között felmerülõ költségeihez nyújtott vissza nem
térítendõ pénzbeli támogatás, melynek folyósítása egy
összegben történik. A pályázatban csak a támogatási idõszakot terhelõ költségekre vonatkozó számlák számolhatók el.
A Pályázatkezelõ a támogatási összeget a támogatási
szerzõdés mindkét fél által történt aláírását követõen utalja át.
A támogatás folyósítása a támogatási szerzõdésben
meghatározott idõpontig, a pályázati felhívásban meghatározott elõirányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül a
Kedvezményezett, illetve amennyiben nincs saját bankszámlaszáma, az általa a pályázatban megjelölt Számlatulajdonos szervezet számlájára történik.
Kedvezményezett köteles a támogatás igénybe vételének jogosságát igazoló bizonylatait elkülönítetten kezelni
és nyilvántartani.
Támogatás nem folyósítható, amíg a támogatás kedvezményezettjének adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása
van. A köztartozás kiegyenlítéséig Pályázatkezelõ a kifizetést felfüggeszti, melyrõl írásban értesíti Kedvezményezettet.
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A megítélt és folyósításra kerülõ támogatásból a támogatás kedvezményezettjét terhelõ köztartozások összege
visszatartásra kerülhet az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 13/A. § (6) bekezdés rendelkezései
alapján. A visszatartásról a Kedvezményezettet a Pályázatkezelõ írásban értesíti.
14. A támogatás elszámolása és ellenõrzése
A Kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a
támogatási szerzõdés és a gazdálkodásukra vonatkozó elõírások szerint kötelesek számot adni szakmai beszámoló és
pénzügyi elszámolás formájában (együttesen: beszámoló).
A beszámoló benyújtásának végsõ határideje: 2009.
június 30.
A beszámolót a Pályázatkezelõ vizsgálja meg és két alkalommal a hiányosságok kijavítására, pótlására 15, illetve 8 munkanapos határidõvel felszólítja a Kedvezményezettet. Ha a Kedvezményezett nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidõre, úgy további hiánypótlásra nincsen lehetõség.
A Kedvezményezett csak a szakmai beszámoló és a
pénzügyi elszámolás elfogadása esetén tekintheti a szerzõdésben foglalt rendelkezéseket teljesítettnek.
A beszámolási kötelezettség teljesítése során igazolni
kell, hogy a támogatás rendeltetésszerûen, a Támogató
döntése szerinti célnak megfelelõen, a szerzõdésben rögzített keretek között került felhasználásra. Az EPER megfelelõ kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával a
Kedvezményezettnek hitelt érdemlõen bizonyítania kell a
támogatás szerzõdés szerinti felhasználását.
A beszámoló készítése során figyelmet kell fordítani arra, hogy a támogatás teljes összegével el kell számolni.
Amennyiben a támogatási összeg 100%-ával nem tud az
elfogadott költségvetés szerint elszámolni, úgy a maradványösszeget vissza kell utalni az ESZA Kht.
10032000-00285575-50000050 számú bankszámlaszámára a pályázati azonosító közlemény rovatba való feltüntetésével.
A beadott beszámoló elbírálásra kerül, amely után az
alábbi döntések hozhatók:
a) a beszámoló elfogadása,
b) a beszámoló elutasítása,
c) a beszámoló részbeni elfogadása.
A beszámoló elfogadása azt jelenti, hogy megállapítható a szerzõdésszerû teljesítés. Így kell dönteni akkor is,
ha a Pályázó önkéntesen visszafizeti a fel nem használt támogatási összeget.
A beszámoló elfogadása esetén a Pályázatkezelõ értesíti
a szervezetet a pályázat lezárásáról.
A beszámoló elutasítása azt jelenti, hogy a Kedvezményezett a támogatással való elszámolási kötelezettségének
nem tett eleget vagy szerzõdésszegést követett el. Ennek
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esetei például a következõk (részletes szabályozást a támogatási szerzõdés tartalmaz):
– a Kedvezményezett a szükséges hiánypótlási felszólításokat követõen sem küldött be egyáltalán szakmai
és/vagy pénzügyi beszámolót, vagy a hiánypótlási határidõt elmulasztotta;
– a Kedvezményezett szakmai és/vagy pénzügyi beszámolója teljes egészében elfogadhatatlan;
– a Kedvezményezett a beszámolás során szerzõdésszegést követett el.
Elutasító döntés esetén sor kerül a támogatási szerzõdéstõl
való elállásra. A szerzõdést megszegõ szervezetnek ilyen
esetben vissza kell fizetnie a kiutalt támogatási (rész)összeget
a meghatározott kamat összegével növelten.
A beszámoló részleges elfogadása azt jelenti, hogy a
benyújtott beszámoló alapján csak részteljesítés állapítható meg. Ilyen esetben meghatározásra kerül, hogy a pénzügyi elszámolás mely tételei/összegei, illetve szakmai beszámoló mely elemei lettek elfogadva, illetve elutasítva.
14.1. Pénzügyi elszámolás
A pénzügyi elszámolás keretében a Kedvezményezettnek a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli
bizonylatokat egy számlaösszesítõ melléklettel együtt kell
benyújtania az EPER pénzügyi elszámolás moduljának
használatával. Az elszámolást az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. törvény, a számvitelrõl szóló
2000. évi C. törvény rendelkezései szerint, valamint a
24/1995. (XI. 22.) PM rendeletben leírt tartalmi és alaki
követelményeknek megfelelõ számlák megküldésével kell
megtenni.
A pénzügyi elszámolást a megítélt támogatási összegrõl
kell elkészíteni, a pályázatban található költségvetés - módosítás esetén a legutolsó elfogadott - költségtípusai és
összegei alapján.
Felhívjuk a figyelmét, hogy az elszámolt bizonylatok
csak formailag megfelelõen és hiánytalanul kitöltötten
fogadhatók el. Ezért kérjük, a számla átvételekor ellenõrizze, hogy a számla alakilag és tartalmilag megfelel-e a
számviteli törvényben és az ÁFA törvényben leírtaknak,
valamint, hogy számszakilag is megfelelõen legyen kitöltve. Kérjük, hogy az alábbi adatok meglétét és olvashatóságát feltétlenül ellenõrizze átvételkor:
– a számla kibocsátásának kelte;
– a számla sorszáma;
– a termék értékesítõjének, a szolgáltatás nyújtójának
adószáma;
– a termék értékesítõjének, a szolgáltatás nyújtójának a
neve és címe;
– a termék beszerzõjének, a szolgáltatás igénybevevõjének az adószáma;
– a termék beszerzõjének, a szolgáltatás igénybevevõjének a neve és címe;
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– az értékesített termék, nyújtott szolgáltatás megnevezése (vtsz., SZJ), mennyisége, egységára;
– a teljesítés idõpontja, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétõl;
– az adó alapja és az alkalmazott adó mértéke, adómentesség esetében az, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás
nyújtása mentes az adó alól vagy a vevõ az adófizetésre
kötelezett.
A beszámoláskor szerzõdésmódosítási kérelem benyújtása nélkül is eltérhet a pályázatban rögzített, elfogadott költségtervtõl az alábbiak szerint:
– a tervezett összegtõl lefelé korlátlan mértékben eltérhet, vagyis kevesebb összeget elszámolhat (lemondó nyilatkozat csatolásával);
– a támogatási összeg erejéig elkészített részletes költségvetési terv egyes költségvetési sorai között a támogatási szerzõdésben jóváhagyottakhoz képest legfeljebb
10%-kal térhet el. (Költségvetési sor alatt a részletes költségvetési tervben meghatározott fõ sorokat kell érteni, lásd
8.3.6. pont.)
A pénzügyi elszámolás részét képezõ számviteli bizonylatok fõbb adatait tételesen is rögzíteni kell az EPER
rendszerben. A rendszer pénzügyi elszámolás modulja segítséget nyújt az egyes költségsorok terhére elszámolt
összegek keretfigyelésében, visszajelzést ad a többször elszámolt bizonylatokról stb.
Kérjük, válassza a „Beadott pályázatok” menüpontot,
majd nyomja meg a „Bizonylatlista” nyomógombot.
A megjelenõ listára az „Új bizonylat” gomb megnyomásával viheti fel az elszámolni kívánt pénzügyi bizonylatokat. A tételek felvitele után a „Beadott pályázatok” menüpontban jelölje ki a pályázatot, melyhez pénzügyi elszámolást kíván benyújtani. A „Pénzügyi elszámolás” menüpontra való kattintáskor megjelennek a pályázathoz tartozó megvalósítási szakaszok. Válassza ki az elszámolni
kívánt megvalósítási szakaszt. A megvalósítási szakaszok
száma függ a pályázati kategória finanszírozási módjától,
vegyes- és rulírozó finanszírozású kategóriáknál a Pályázónak több ütemben kell elszámolnia a támogatási összeggel. Egy megvalósítási szakaszt a szakmai és pénzügyi elszámolás benyújtásával lehet lezárni. Ezt követõen az „Új
elszámolás” nyomógombra kattintva folytathatja a pénzügyi elszámolás elkészítését.
Az „Alapadatok” és „Pénzügyi adatok” menüpontokat a
rendszer automatikusan tölti ki a „Költségvetési adatok”
menüpontban megadott adatok alapján. A „Költségvetési
adatok” menüpontban megjelenik a pályázat költségvetése az elszámolandó költségvetési sorokkal. Ahhoz, hogy a
költségvetési sorokhoz adatokat tudjon rendelni, elõször is
mindenképp végezzen egy mentést. A költségvetési sorok
(egyszerre akár több költségvetési sort is kijelölhet vagy
mindet) kiválasztása után a „Bizonylat hozzárendelése”
nyomógombra való kattintással jut el arra a képernyõre,
ahol a bizonylatait költségvetési sorokhoz rendelheti.
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A bizonylatokat a „Bizonylatlistából” tudja kiválasztani.
A kiválasztás után a „Pénzügyi adatok” menüpontra való
kattintással megadhatja, hogy abból a bizonylatból melyik
költségvetési soron mekkora összeget kíván elszámolni támogatás, illetve önerõ terhére.
A pénzügyi elszámolás – véglegesítés elõtt – bármikor,
bármilyen állapotban menthetõ, módosítható. A „Beadott
pályázatok” menüpontban a pénzügyi elszámolás kiválasztása után „Módosít” nyomógombra való kattintással
tudja az elszámolását módosítani. A módosítás alkalmával
lehetõsége van a „Bizonylat hozzárendelés módosítására”,
valamint „Tétel áthelyezésére” is. A kész elszámolást a
„Véglegesítés” nyomógombra való kattintással tudja véglegesíteni, errõl az akcióról azonnal értesítést kap, amelyet
az „Üzenetek” menüpontban tud elolvasni. A pénzügyi elszámolás véglegesítése után a „Számlaösszesítõ” nyomógombra való kattintással tudja a pályázathoz tartozó számlaösszesítõt kinyomtatni. A számlaösszesítõt, hozzárendelve a záradékolt bizonylatokat, nyilatkozatokat hitelesítve, cégszerû aláírással ellátva be kell küldenie a Pályázatkezelõhöz. Az elszámolás eredményérõl az EPER-ben az
elõzõekben leírt elérési úton, a „Pénzügyi elszámolás” és
„Megtekint” gombok segítségével értesülhet, illetve a
rendszerben küldött üzenetben is értesítjük Önt.
14.2. Szakmai beszámoló
A szakmai beszámoló a pályázatban vállalt feladatok
megvalósulását mutatja be, az EPER-ben kell elkészíteni.
A beküldött szakmai beszámoló ellenõrzése kiterjed annak
vizsgálatára, hogy az elfogadott, érvényes szakmai programterv a beszámolóban rögzített kérdések megválaszolásával megvalósultnak tekinthetõ-e.
A szakmai beszámolóban felsorolt megvalósított feladatoknak igazodniuk kell a pénzügyi beszámoló költségvetési soraihoz.
Támogató, Pályázatkezelõ, illetve a jogszabály által az
ellenõrzésükre feljogosított szervek (különösen az ÁSZ,
KEHI) jogosult a támogatás jogszerû felhasználásának ellenõrzése céljából a projekt megvalósításának folyamatba
épített, illetve utólagos ellenõrzésére.
Kedvezményezett az ellenõrzések során köteles együttmûködni az ellenõrzést végzõ szervezetekkel, illetve a
projekt zárását követõ 5 éven át köteles biztosítani, hogy a
pályázatban a dokumentumok õrzésére kijelölt helyen a
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pályázati dokumentáció teljes anyaga rendelkezésre álljon. A helyszín változásáról köteles haladéktalanul tájékoztatni Pályázatkezelõt.
E kötelezettség megszegése esetén Támogató jogosult a kötelezettség fennállásának idõtartama alatt - a támogatás jogosulatlan igénybe vételére vonatkozó szankciók alkalmazására.
A Pályázatkezelõ a szerzõdéskötéssel egy idõben a beszámolóval kapcsolatos tudnivalókról segédletet küld ki a
nyertes Pályázóknak.
15. Lezárás
A pályázati program lezárása - a támogatott pályázati
cél szerzõdés szerinti megvalósulását követõen - a megvalósításáról szóló szakmai beszámoló, továbbá a program
teljes költségvetésének elszámolásáról készített pénzügyi
elszámolás alapján történik. A pályázati program lezárásának tényérõl a Pályázatkezelõ értesíti a Kedvezményezettet, egyúttal intézkedik a banki felhatalmazó levél visszavonásáról is.
16. Egyéb tudnivalók
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a pályázati azonosító megjelölésével e-mailben, levélben, telefonon lehet
feltenni a Pályázatkezelõnek az alábbi címeken:
hazaitamogatas@esf.hu
Telefon:1/273-4250
Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület
Postacím: 1590 Budapest, Pf.: 102.
http://eper.esf.hu.

ÜGYÉSZSÉGI SZOLGÁLATI IGAZOLVÁNY
ÉRVÉNYTELENÍTÉSE
Dr. Mészáros Mária veszprémi városi ügyészségi vezetõ ügyész 012011-es sorszámú szolgálati igazolványát a
Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási fõosztálya érvénytelenítette.
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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 26–30.)
(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 165. szám (2008. június 26.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 600/2008/EK rendelete (2008. június 25.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 601/2008/EK rendelete (2008. június 25.) a Gabonból behozott, emberi fogyasztásra szánt egyes halászati termékekre vonatkozó védintézkedésekrõl1
A Bizottság 602/2008/EK rendelete (2008. június 25.) a 431/2008/EK rendelettel megnyitott, fagyasztott marha- és borjúhúsra vonatkozó vámkontingens keretében a 2008. július 1-jétõl 2009. június 30-ig terjedõ idõszakra benyújtott kérelmekhez kapcsolódó behozatali jogok odaítélésérõl
A Bizottság 603/2008/EK rendelete (2008. június 25.) a 412/2008/EK rendelettel megnyitott, feldolgozásra szánt fagyasztott marha- és borjúhúsra vonatkozó vámkontingens keretében a 2008. július 1-jétõl 2009. június 30-ig terjedõ idõszakra benyújtott kérelmekhez kapcsolódó behozatali jogok odaítélésérõl

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2008/486/EK:
* A Tanács határozata (2008. június 23.) az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság Igazgatótanácsa tagjai felének kinevezésérõl
MEGÁLLAPODÁSOK
Tanács
* Tájékoztatás az Európai Közösség és a Kiribati Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás hatálybalépésének idõpontjáról

1

EGT-vonatkozású szöveg
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NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
* Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának 12. elõírása (ENSZ/EGB) – Egységes rendelkezések jármûvek jóváhagyására vonatkozóan ütközés esetén a vezetõ kormányszerkezettel szembeni védelme tekintetében

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok
AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
* A Tanács 2008/487/KKBP együttes fellépése (2008. június 23.) a gyalogsági aknák alkalmazásának, felhalmozásának, gyártásának és átadásának betiltásáról, valamint megsemmisítésérõl szóló 1997-es egyezmény egyetemessé tételének és végrehajtásának az Európai Biztonsági Stratégia keretében történõ támogatásáról
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 604/2008/EK rendelete (2008. június 26.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 605/2008/EK rendelete (2008. június 20.) a mezõgazdasági termékek ökológiai
termelésérõl, valamint a mezõgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekrõl szóló 2092/91/EGK tanácsi rendelet 11. cikke szerinti, harmadik országokból származó
importhoz szükséges ellenõrzési tanúsítványra vonatkozó rendelkezések végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról (kodifikált változat) 1
* A Bizottság 606/2008/EK rendelete (2008. június 26.) a bizalmas adatokhoz való tudományos célú hozzáférés tekintetében a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 831/2002/EK rendelet módosításáról 1
* A Bizottság 607/2008/EK rendelete (2008. június 26.) az egyes madarak Közösségbe történõ
behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételek és a karantén alá helyezésükkel kapcsolatos feltételek megállapításáról szóló 318/2007/EK rendelet módosításáról 1
* A Bizottság 608/2008/EK rendelete (2008. június 26.) egyes gabonafélékre vonatkozó behozatali vámoknak a 2008/2009-es gazdasági év tekintetében történõ ideiglenes felfüggesztésérõl
A Bizottság 609/2008/EK rendelete (2008. június 26.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér
cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról
A Bizottság 610/2008/EK rendelete (2008. június 26.) a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról
A Bizottság 611/2008/EK rendelete (2008. június 26.) a 900/2007/EK rendelet által elõírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítésérõl
A Bizottság 612/2008/EK rendelete (2008. június 26.) az 1060/2007/EK rendelet által elõírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítésérõl

1

EGT-vonatkozású szöveg
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A Bizottság 613/2008/EK rendelete (2008. június 26.) a cukorágazatba tartozó, a Szerzõdés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési
ráta rögzítésérõl

* A Bizottság 614/2008/EK rendelete (2008. június 26.) az Egyesült Királyság lobogója alatt
közlekedõ hajók által az ICES IV övezetben (norvég vizek) folytatott, a norvég menyhalra
irányuló halászati tilalmáról
IRÁNYELVEK
* A Tanács 2008/59/EK irányelve (2008. június 12.) a belvízi hajókra vonatkozó mûszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
Bulgária és Románia európai uniós csatlakozása miatt történõ kiigazításáról
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(2008. június 27.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2008/456/EK:
* A Bizottság határozata (2008. március 5.) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as idõszakra a Külsõ Határok Alap létrehozásáról szóló 574/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak a tagállamok
igazgatási és ellenõrzési rendszerei, az igazgatási és pénzügyi irányításra vonatkozó szabályok, valamint az alap által társfinanszírozott projektek kiadásainak támogathatósága tekintetében történõ végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról [az értesítés a
C(2008) 789. számú dokumentummal történt]
2008/457/EK:
* A Bizottság határozata (2008. március 5.) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as idõszakra a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítõ európai alap létrehozásáról szóló 2007/435/EK tanácsi
határozatnak a tagállamok igazgatási és ellenõrzési rendszerei, az igazgatási és pénzügyi
irányításra vonatkozó szabályok, valamint az alap által társfinanszírozott projektek kiadásainak támogathatósága tekintetében történõ végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról [az értesítés a C(2008) 795. számú dokumentummal történt]
2008/458/EK:
* A Bizottság határozata (2008. március 5.) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008–2013-as idõszakra az Európai Visszatérési Alap
létrehozásáról szóló 575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak a tagállamok
igazgatási és ellenõrzési rendszerei, az igazgatási és pénzügyi irányításra vonatkozó szabályok, valamint az alap által társfinanszírozott projektek kiadásainak támogathatósága tekintetében történõ végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról [az értesítés a
C(2008) 796. számú dokumentummal történt]
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(2008. június 28.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Tanács 615/2008/EK rendelete (2008. június 23.) az egyedi mezõgazdasági intézkedések
kisebb Égei-tengeri szigetek javára történõ meghatározásáról szóló 1405/2006/EK rendelet, valamint a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös
szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 616/2008/EK rendelete (2008. június 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 617/2008/EK rendelete (2008. június 27.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek
a keltetõtojások és a naposcsibék termelése és forgalmazása tekintetében történõ alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
* A Bizottság 618/2008/EK rendelete (2008. június 27.) az AKCS-jegyzõkönyv és az Indiával
kötött megállapodás alapján behozandó nádcukorra vonatkozó szállítási kötelezettségeknek a 2007/2008-as szállítási idõszak tekintetében történõ kiigazításáról
* A Bizottság 619/2008/EK rendelete (2008. június 27.) az egyes tejtermékekre nyújtott export-visszatérítésekre vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról
A Bizottság 620/2008/EK rendelete (2008. június 27.) a tej és tejtermékek export-visszatérítésének
megállapításáról szóló 386/2008/EK rendelet helyesbítésérõl
IRÁNYELVEK
* A Bizottság 2008/64/EK irányelve (2008. június 27.) a növényeket vagy növényi termékeket
károsító szervezeteknek a Közösségbe történõ behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekrõl szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I–IV. mellékletének
módosításáról
* A Bizottság 2008/65/EK irányelve (2008. június 27.) a vezetõi engedélyekrõl szóló
91/439/EGK irányelv módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2008/489/EK:
* A Bizottság határozata (2008. június 27.) a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer)
Nickle et al. (a fenyõfa fonalférge) elterjedése elleni portugáliai ideiglenes védekezési intézkedésekrõl [az értesítés a C(2008) 3312. számú dokumentummal történt]

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok
AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK
2008/490/KKBP:
* A Politikai és Biztonsági Bizottság EUSEC/2/2008 határozata (2008. június 24.) a Kongói
Demokratikus Köztársaság biztonsági ágazatának reformja terén folytatott európai uniós
tanács- és segítségnyújtási misszió (EUSEC RD Congo) misszióvezetõjének kinevezésérõl
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* A Tanács 2008/491/KKBP együttes fellépése (2008. június 26.) a Kongói Demokratikus Köztársaság biztonsági ágazatának reformja keretében az Európai Unió tanács- és segítségnyújtási missziójáról (EUSEC RD CONGO) szóló 2007/406/KKBP együttes fellépés módosításáról és meghosszabbításáról
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(2008. június 30.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Tanács 594/2008/EK rendelete (2008. június 16.) az egyrészrõl az Európai Közösség és
tagállamaik, másrészrõl Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az Európai Közösség és Bosznia és Hercegovina közötti, a kereskedelemrõl
és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekrõl szóló, ideiglenes megállapodás alkalmazására
vonatkozó egyes eljárásokról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Tanács
2008/474/EK:
* A Tanács határozata (2008. június 16.) az egyrészrõl az Európai Közösség és másrészrõl
Bosznia és Hercegovina között a kereskedelemrõl és kereskedelemmel kapcsolatos ügyekrõl szóló ideiglenes megállapodás megkötésérõl
Ideiglenes megállapodás egyrészrõl az Európai Közösség és másrészrõl Bosznia és Hercegovina
között a kereskedelemrõl és kereskedelemmel kapcsolatos ügyekrõl
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(2008. június 30.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Bizottság 555/2008/EK rendelete (2008. június 27.) a borpiac közös szervezésérõl szóló
479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenõrzése tekintetében történõ végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
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A Közbeszerzési Értesítõ 75. számának (2008. július 2.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK
Ajánlati felhívás
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (Forgalombiztonság/2008 – K. É. – 10063/2008)
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (Települési hulladék
szállítása/2008 – K. É. – 10074/2008)
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (M0-M1 csomópont és
M1 autópálya törökbálinti csomópont burkolat-felújítás/2008. – K. É. – 10110/2008)
Cosinus-Gamma Mezõgazdasági Termelõ és Szolgáltató Kft. (állattelepi gépek támogatásból megvalósuló
beszerzése – K. É. – 9109/2008)
Káldor Miklós Kollégium (hús és hentes árúk, zöldség
és gyümölcs, mélyhûtött áruk, tejtermékek, fûszeráruk
és pékáruk beszerzése – K. É. – 9638/2008)
Magyar Agrárkamara (Mezõgazdasági tárgyú szakkönyvek kiadói szakmai elõkészítése, ezek szakkönyvi
minõségben történõ elõállítása, és leszállítása. – K. É. –
9629/2008)
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (Oktatási nevelési intézmények komplex fizikai akadálymentesítése – K. É. – 9840/2008)

Részvételi felhívás
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (Flottakezelés-2/2008 –
K. É. – 10230/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Vegyvizsgáló Intézete (Oxigén-szelektív lángionizációs gázkromatográf beszerzése – K. É. – 9683/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi
Centrum (EM-236 – épületek tetõjavítása, karbantartása – K. É. – 9311/2008)
Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (szelektívhulladékgyûjtõ edények beszerzése (K-496 eljárás) – K. É. –
9411/2008)
Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (MERCEDES –
UNIMOG alkatrészek beszerzése – K. É. – 9413/2008)
Fõvárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórháza
(különféle élelmiszerek beszerzése – K. É. – 9312/2008)
Koch Róbert Kórház (4259/Edelény/07 Gyógyszerféleségek – K. É. – 9724/2008)
Ligetfürdõ Kft. (újszegedi fürdõkomplexum fejlesztése – K. É. – 9685/2008)

Magyar Nemzeti Bank (Tájékoztató az eljárás eredményérõl EU-a takarítási feladatok ellátása az MNB
épületeiben 2008 – K. É. – 8970/2008)
Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete (az
M6-os autópálya déli szakasza régészeti feltárásaihoz
kapcsolódó szakmai feladatok ellátása – K. É. –
9273/2008)
Magyar Turizmus Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (ajánlatkérõ vendégeinek, újságíróknak, forgatócsoportoknak, idegenforgalmi szakembereknek szállodában történõ elhelyezése és igény szerint egyéb kapcsolódó szolgáltatások biztosítása – K. É. – 8724/2008)
Marcali Városi Korház (takarítási szolgáltatás biztosítása – K. É. – 8778/2008)
Meggy Kert-TÉSZ Zöldség- és Gyümölcstermelõi Értékesítõ Szövetkezet (tárolóedények beszerzése – K. É. –
9801/2008)
Megyei és Városi Könyvtár Kaposvár (magyarországi
forgalomban megjelenõ újságok és folyóiratok beszerzése ajánlatkérõ részére – K. É. – 9422/2008)
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tájékoztató a szerzõdéskötésrõl – K. É. – 9651/2008)
Rytmion Kutató és Fejlesztõ Kft (1 db patch-clamp berendezés beszerzése – K. É. – 9729/2008)
Százhalombatta Város Önkormányzata (Bárányhimlõ
és rota vírus elleni oltóanyag beszerzése és a védõoltás
térítésmentes biztosítása – TED eredménytáj. – K. É. –
9826/2008)
Veszprém Megyei Önkormányzat (Új Magyarország
Fejlesztési Terv pályázati felhívásaihoz kapcsolódó pályázatfigyeleési szolgáltatás, projektek elõkészítése, pályázatírás, megvalósíthatósági tanulmány készítése, támogatott projektek menedzselése – K. É. – 9747/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl – egyes ágazatokban
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Budapest, II. ker. Bem
József utca; Horvát utca – Fõ utca közötti szakaszán
(hrsz.: 13542) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
10031/2008)
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Budapest, V. ker. Károly krt. – Múzeum krt. – Rákóczi út keresztezõdésében (hrsz.: 34566) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
10034/2008)

Módosítás
Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (Hõközpont szétválasztása és felújítása 33 hõközpontban – K. É. –
9797/2008)
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Helyesbítés
Gödöllõ Város Önkormányzata (az Európai Unió Hivatalos Lapjához KÉ-8806/2008 számon 2006.
06.13-án feladott részvételi felhívás helyesbítése – K. É.
– 9775/2008)

Részvételi felhívás
Budapesti Gazdasági Fõiskola (BGF-KVIFK tetõtéri
kazánház létesítése – K. É. – 10313/2008)
Velence Város Önkormányzata (Mûszaki ellenõrzés –
K. É. – 10012/2008)

Az egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
Tolna Megyei Önkormányzat (pedagógiai szakmai
szolgáltatások ellátása – K. É. – 9195/2008)

Az egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (csúcskategóriás echocardiographiás készülék 2008. – K. É. –
10072/2008)
Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (MH készletében lévõ közepes és kis teljesítményû univerzális mûszaki földmunkagépek kötelezõen elõírt technikai kiszolgálása és szükség szerinti javítása” – K. É. – 9976/2008)
Komádi Tehenészet Kft. (szerves trágya tárolók és figyelõ kutak létesítésének kivitelezése, csurgalék tárolók létesítésének kivitelezése és vízjogi engedély beszerzése – K. É. – 9279/2008)
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata (mûfüves labdarúgópálya megvalósítása. – K. É. – 9514/2008)
Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Kön (élelmiszer-alapanyag beszerzése – K. É. – 10073/2008)
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (MoWinPark-Mosonmagyaróvári Innovációs és Kereskedelmi
Park önkormányzati tulajdonú területeinek komplex
terület elõkészítése (bontás, törmelékelhordás, tereprendezés) – K. É. – 9545/2008)
Mûsorszolgáltatási Alap (irodaszerek, irodai gépek
alkatrészei és kellékei, tisztítószerek és reprezentációs
termékek, ásványvíz-automaták és ásványvizes ballonok – K. É. – 9803/2008)
Nyíradony Város Önkormányzata (kerékpárutak építése – K. É. – 9345/2008)
Országgyûlés Hivatala (az Országgyûlés Irodaháza
déli rész klímatizálás és fûtés-korszerûsítés kiviteli terveinek elkészítése – K. É. – 10092/2008)
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Városüzemeltetõ Kft. (1 db hulladékszállító jármû beszerzése – K. É. – 9722/2008)

Ajánlati felhívás
Fõvárosi Csatornázási Mûvek ZRt. (átemelõtelepek
rekonstrukciója 2oo8 – K. É. – 8511/2008)
Gyöngyös Város Önkormányzata (Gyöngyös Város
Önkormányzata, vagyon- és felelõsségbiztosítás – K. É.
– 9971/2008)
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. (2 db hulladékszállító jármû beszerzése – K. É. – 9814/2008)
Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (Vízszállító utánfutó beszerzése – K. É. –
10035/2008)
Kalocsa Város Önkormányzata (önkormányzati tulajdonú utak korszerûsítése, közmû, híd és vasúti átjárók
felújítása, megerõsítése 2007. I. ütem (DAOP-20073.1.1/B) – K. É. – 9536/2008)
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata (Városi Kórház-Rendelõintézet Gyógyfürdõ és Rehabilitációs Központ meglévõ épületében közforgalmú gyógyszertár és
egészségügyi szolgáltató centrum létesítése, emeletráépítés, a gyógyszertár üzemeltetése – K. É. – 9670/2008)
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Nyíregyháza területén útalap aszfaltozása, építése –
K. É. – 9865/2008)
Országos Rendõr-fõkapitányság és Somogy Megyei
Rendõr-fõkapitányság (nagyatádi rendõrkapitányság
rekonstrukciója – K. É. – 9810/2008)
Petõfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési
Központ (élelmiszerek beszerzése – K. É. – 10233/2008)
RÓNA KER-TÉSZ Kft. (logisztikai központ és hûtõház építése Szabadszálláson – K. É. – 9401/2008)
Szentes Város Önkormányzata (alsóréti összekötõ út
építése, útfelújítás és vízelvezetés 2008 – K. É. –
9321/2008)
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (gyalog- és
kerékpárút építése Szigetszentmiklós, és Szigetszentmiklós-Lakihegy között – K. É. – 9885/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (garanciális problémák
kivizsgálása/2008 – K. É. – 10050/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Balatonalmádi Város Önkormányzata (közétkeztetés
ajánlatkérõ közintézményeiben – K. É. – 8726/2008)
Balmazújváros Város Önkormányzata (beruházási hitel felvétele (1 100 000 000,-) – K. É. – 8520/2008)
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Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény (Békéscsaba X. – tájékoztató az eljárás eredményérõl KÉ –
K. É. – 9872/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
Budapest Fõváros X. Kerület Kõbányai Önkormányzat
(Nyílászárók cseréje a Budapest Fõváros X. Kerület
Kõbányai Önkormányzat intézményeiben, a dokumentációban foglaltak szerint. – K. É. – 10017/2008)
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Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
HAGE Zrt (HAGE Zrt. hajdúszoboszlói sertéstelepének korszerûsítése – K. É. – 9855/2008)
Kaposi Mór Oktató Kórház (1 db telefonközpont szállítása, telepítése és üzembe helyezése 24 hónapos részletfizetéssel, továbbá a rendszer üzemeltetése, karbantartása – K. É. – 8263/2008)
Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató Kht. (Veszprém, Kittenberger Kálmán Növény- és
Vadaspark Kht területén a „Csimpánzvilág” kiviteli
terveinek elkészítésére és az abban foglaltak kivitelezésére – K. É. – 9942/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Budapesti Rendõr-fõkapitányság (3 db személygépkocsi beszerzése tárgyú eljárás eredményérõl szóló tájékoztató – K. É. – 9874/2008)
Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (távhõvezetéki technológiai szerelési és általános helyreállítási, javítási
munkák – K. É. – 9451/2008)
Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (XIX. kerület Vak
Bottyán u., 657 m nyomvonal hosszúságú 2×DN
600 mm méretû terepszint felett vezetett hõszigetelt
távfûtési gerincvezeték kiváltásának forgalomtechnikai kertészeti és bontási terveinek készítése a szükséges
engedélyeztetéssel . – K. É. – 9614/2008)
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest, V. kerület
Szerb utca, Váci utca – Veres Pálné utca közötti szakaszán (hrsz:23956) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
8747/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest, X. kerület
Gergely utca, Kõér utca – Gergely utca 76. szám közötti szakaszán és a Gergely utca – Kõér utca csomópontban (hrsz:41803/4) gázelosztó vezeték létesítése – K. É.
– 8748/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest, XVI. kerület Rákospalotai határút – Rigó utcai körzeti nyomásszabályozó (hrsz:111276) rekonstrukciójához bekötõvezeték létesítése – K. É. – 8750/2008]
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest, XIII. kerület Gogol utca, Váciút – Hegedûs Gyula utca közötti
szakaszán (hrsz:25500) gázelosztó vezeték létesítése –
K. É. – 8752/2008]
Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság (a Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság részére hét különbözõ helyszínen vizesblokkok felújítása – K. É. – 10000/2008)
Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (Varróanyagok beszerzése – K. É. – 9941/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság (az Üröm-Csókavár gáztisztító massza veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaüregének mentesítése projekt kivitelezési munkáinak elvégzése. – K. É. – 9998/2008)
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH)
adatátviteli hálózatának mûködtetése és bõvítése, vállalkozási szerzõdés – K. É. – 9554/2008)
Magyar Posta Zrt. (levél- és csomagfeldolgozó rendszer részét alkotó berendezések karbantartási és javítási feladatainak támogatása – K. É. – 8370/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a
Budapest–Lõkösháza és Szolnok–Debrecen vasútvonal
felújítására irányuló Kohéziós Alap támogatás elnyeréséhez szükséges dokumentációk elkészítése tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményérõl – K. É. –
9284/2008)
Országos Tisztifõorvosi Hivatal (a Magyar Köztársaság 2008. évi ellátását részben biztosító oltóanyagok beszerzése (tájékoztató az eljárás eredményérõl) – K. É. –
9405/2008)
Országos Vérellátó Szolgálat (3/OVSZ/2008. Amicus
készülékekhez szükséges szerelékek beszerzése megnevezésû hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos eljárás eredményérõl készült tájékoztató (nemzeti) –
K. É. – 10046/2008)
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és tudásközpont, a Pécsi Konferencia- és Koncertközpont építési telkeit vizsgáló régészeti hatástanulmány és próbafeltárás készítése, közterek és parkok újjáélesztése és a Zsolnay Kulturális
Negyed c. régészeti hatástanulm – K. É. – 8202/2008)
Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
Pilis Város Önkormányzata (pilisi Rákóczi úti óvoda
épületbõvítése és eszközfejlesztése – K. É. – 8368/2008)
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Rábahídvég Község Önkormányzata (120 000 000 Ft
összegû CHF-alapú hitelszerzõdés – K. É. – 8396/2008)
Szikszó Város Önkormányzata (hulladékátrakóra vonatkozó közszolgáltatási szerzõdés – KÉ. eredménytáj.
– K. É. – 9875/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt. (tájékoztató a
Tisza Menti Regionális Vízmûvek ZRt. elektromosáram-beszerzésérõl – K. É. – 8838/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
Vám- és Pénzügyõri Iskola (mirelit áruk beszerzése
2008. évre – K. É. – 8407/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága Gazdasági Fõosztály (Száva u. 7. szám alatti nyílászárók
cseréje – K. É. – 9880/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Szociális, Egészségügyi és Kulturális Központja (a Vám- és Pénzügyõri Gyógyház felújítási és karbantartási munkálataianak kiegészítése
– K. É. – 9833/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl
MAKROM Kft. (MAKROM állattartó telep korszerûsítés – K. É. – 9688/2008)
ZM-NAGISZ Kft (gépbeszerzés – K. É. – 9834/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (izotópok beszerzése 1 évre (30 641 000 HUF + áfa) – K. É. –
7813/2008)
BMSK Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt. konferenciaterem technikai fejlesztése – K. É. – 10267/2008)
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórház (szemészeti mûlencse beszerzése
(35 259 400 Ft + áfa/év) – K. É. – 7415/2008)
Budapest Fõváros Önkormányzata (Fõvárosi Önkormányzat árvízvédekezési tervének korszerûsítése –
K. É. – 9325/2008)
Budapest Fõváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata (1,5 milliárd forint összegû folyószámla-hitelkeret biztosítása – K. É. – 7784/2008)
Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Balatonszárszó, Móra Ferenc u. 7. (hrsz: 1469) szám alatt
található ingatlan tulajdonjogának megvásárlása –
K. É. – 9877/2008)
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Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(ajánlatkérõ mintegy 3000 fõ alkalmazottja, továbbá
hallgatói és esetleges vendégeik részére hivatalos
külföldi utazásaikhoz repülõjegyek beszerzése
(88 728 596 HUF) – K. É. – 7804/2008)
Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ (4 részes
építési beruh. – K. É. – 9705/2008)
Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (ÉDUKÖVIZIG épületei: tatabányai mederõrtelep központi fûtés kiépítése – tájékoztató a szerzõdés
teljesítésérõl – K. É. – 9893/2008)
Fõvárosi Fõügyészség (ajánlatkérõ épületeiben napi
takarítási és nagytakarítási feladatok elvégzése
(1 450 000 Ft/hó) – K. É. – 7793/2008)
Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (különféle vasanyagok beszerzése (49 442 565 Ft + áfa) – K. É. –
7798/2008)
Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (kazáncsövek szállítása, 3600 fm, 14 344 Ft – K. É. – 7800/2008)
Fõvárosi Vízmûvek Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (vízmérõ-leolvasási és kapcsolódó adatrögzítési
tevékenység – K. É. – 7811/2008)
Gyál Város Önkormányzata (Ady Endre Általános Iskola bõvítése, korszerûsítése (414 119 763 Ft + áfa) –
K. É. – 7792/2008)
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (szerzõdés teljesítése – bútorok és más elsõ beszerzésû berendezések – K. É. – 9446/2008)
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet belgyógyászati pavilonjának bõvítése és teljes körû rekonstrukciója összesen 5135 m2 alapterületen 187 aktív
ágyszám kialakítására – K. É. – 9499/2008)
Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (nyomdai kivitelezésû munkák a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság részére nettó 17 000 000 Ft értékben. – K. É. –
9955/2008)
Magyar Államkincstár (író – irodaszer – K. É. –
9607/2008)
Magyar Nemzeti Bank (A épület kazánház-felújítási
munkái és kazánok cseréje (36894000,-) – K. É. –
7787/2008)
Magyar Nemzeti Bank (projektvezetés, rendszerszervezés-tájékoztató 1. évforduló – K. É. – 8949/2008)
Magyar Nemzeti Bank (elektromos üzemeltetés, tájékoztató 2. évet követõen – K. É. – 9154/2008)
Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató
Központ (arra jogosult postai munkavállalók, kötelezõ
beváltású utalványos munkaruha-ellátási rendszerben,
csomagküldõ szolgáltatás formájában I. osztályú
minõséget képiselõ munkaruhával történõ ellátása
(693 813 885 Ft) – K. É. – 7632/2008)
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Mátrai Erõmû ZRt. (ME ZRt 15/2007 számú eljárás
tájékoztatója a szerzõdés teljesítésérõl – K. É. –
9667/2008)
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (infokommunikációs eszközökkel segített életvitelprogram konferenciával egybekötött nemzetközi termékkiállításának elõkészítése és lebonyolítása – K. É. – 7818/2008)
Nemzeti Színház Rt. (számítógépes jegy- és bérletértékesítõ hálózathoz történõ csatlakozás, és a szükséges
programcsomag használatba adása és bevezetése a
Nemzeti Színház részére – K. É. – 10085/2008)
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Nyíregyháza, Erdõ sor 5. sz. alatti Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság laktanyaépületének bõvítése
(45 757 428 Ft) – K. É. – 7944/2008)
Pest Megyei Önkormányzat (gépkocsibeszerzés – tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl – K. É. – 9966/2008)
Szegedi Tudományegyetem (SZTE Mérnöki Kar helyiségeinek felújítása és átalakítása (Mars tér, Moszkvai krt.) – K. É. – 7786/2008)
Szegedi Tudományegyetem (1 db energia-diszperzív röntgenfluoreszcenst-spektrométer beszerzése –
23 000 000 Ft – K. É. – 7788/2008)
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(ajánlatkérõ szennyvíz-elvezetési és -tisztítási rendszerének fejlesztése – szennyvíztisztító telep átalakítási és
korszerûsítési munkái (8 902 866 EURO + áfa) – K. É. –
7943/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Észak-Magyarországi Regionális Parancsnoksága (Miskolc, Horváth L. u. 17–19. szám
alatti objektumban parkoló, udvar kialakítása, 685 m2
– K. É. – 7663/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Központi Járõrszolgálat Parancsnoksága (hajóklíma-berendezések beszerzése, tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl – K. É. –
10002/2008)
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Veszprém Megyei Önkormányzat (orvosi mûszerek
beszerzése, Plazmasterilizátor 1 db (20 830 000 + áfa) –
K. É. – 7791/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
Apáczai Nevelési és Általános Mûvelõdési Központ
(élelmiszer-nyersanyagok beszerzése – K. É. –
7710/2008)
Csongrád Város Önkormányzata a Homokhátsági Regionális Tulajdonközösség Gesztora, Intézménye (építés 1
tájékoztató a szerzõdés 2. sz módosításáról, Felgyõ –
K. É. – 9635/2008)
Központi Nyomozó Fõügyészség (ajánlatkérõ Zichy
Jenõ u. 14. sz. alatti épületében folyamatos élõerõs õrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása
(558240 Ft/hó) – K. É. – 7471/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a
42. sz. és a 47. sz. fõút út- és hídrehabilitációs munkáinak mûszaki ellenõri (mérnök) feladatainak ellátása
tárgyú szerzõdés módosításáról – K. É. – 9696/2008)
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
(vállalkozási szerzõdés keretében a Duna-projekt tárgyú, EU-támogatásra számot tartó projekt elõkészítõ
munkák elvégzése – K. É. – 9936/2008)

Helyesbítés
Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal
(a Közbeszerzési Értesítõ 2008. június 23-i, 71. számában K. É. – 9221/2008 számon megjelent egyszerû eljárás ajánlattételi felhívásának helyesbítése – K. É. –
10306/2008)

A Közbeszerzési Értesítõ 76. számának (2008. július 4.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK
Ajánlati felhívás
Isaszeg Nagyközség Önkormányzata (élelmiszer-alapanyagok beszerzése önkormányzati költségvetési szervek részére – K. É. – 9972/2008)
Középtiszai Mezõgazdasági Zrt. (Közép-tiszai Mezõgazdasági Zrt. ajánlati felhívása a „Növényolaj észterezõ félüzemi berendezés és laboratóriumi mûszerek be-

szerzése üzembe helyezéssel" tárgyú közbeszerzési eljárásban – K. É. – 9999/2008)
Maglód Város Önkormányzata (Maglód város úthálózatának, kapcsolódó közmûhálózatának fenntartása,
karbantartása, javítása, fejlesztése – K. É. – 8270/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (SZ006 – Halászi
Mosoni-Duna-híd átépítéséhez kapcsolódó mérnöki tevékenység_AF – K. É. – 9858/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (KCS002. Tervezési szerzõdés. Tolna megyei 4 és 5 számjegyû utak terveinek elkészítése – K. É. – 10018/2008)
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Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (KP-008 –
Gyõr-Moson-Sopron és Vas megyei engedélyköteles
hídfelújítások tervezõjének kiválasztása – K. É. –
10090/2008)
Orosháza Város Önkormányzata (Ajn.felh-OROSHÁZA_ÖNKhitelfelvétel_panelprogram_100 millió Ft –
K. É. – 10226/2008)

Részvételi felhívás
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (26 db e-learning-es tananyag fejlesztése – K. É. – 10041/2008)
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (médiavásárlás 2008.
– K. É. – 9969/2008)
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (részvételi felhívás Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
ajánlatkérõ „integrált informatikai rendszer karbantartása, üzemeltetése, továbbfejlesztése” tárgyban –
K. É. – 10010/2008)

Részvételi felhívás – egyes ágazatokban
Vértesi Erõmû ZRt. (bányászati munkák megrendelése vállalkozási szerzõdés keretében – K. É. –
10004/2008)
Vértesi Erõmû ZRt. (az Oroszlányi Erõmû IV. blokki
TVF 356 típusú generátor forgórész (gy.sz.: 375290)
horony szigetelés cserés gyártómûvi javítása és állórész
javítása – K. É. – 10006/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (meteorológiai rendszerek felújítása/2008. – K. É. – 10057/2008)
Magyar Államkincstár (foglalkozás-egészségügy –
K. É. – 9899/2008)
Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. („Nagyvállalati elektronikus dokumentumkezelõ rendszer a hozzá
kapcsolódó szolgáltatásokkal” – K. É. – 10139/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékozató a Budapest–Lõkösháza és Szolnok–Debrecen vasútvonal
felújítására irányuló Kohéziós Alap támogatás elnyeréséhez szükséges dokumentációk elkészítése tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményérõl – K. É. –
9286/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (Tájékoztató a
„4. sz. fõút Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakaszai
11,5 tonnás burkolat megerõsítés kivitelezési, valamint
hídfelújítási munkáinak kivitelezése" tárgyú eljárás
eredményérõl – K. É. – 9848/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az
eljárás eredményérõl M0 autópálya/autóút déli szektor
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Hárosi Duna-híd és Soroksári Duna-ág híd építési terveinek korszerûségi felülvizsgálata tárgyában – K. É. –
9895/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (VK001 Tervezési szerzõdés az M4 gyorsforgalmi út Fegyvernek–Püspökladány közötti szakasz tanulmánytervének, elõzetes (környezetvédelmi) vizsgálati dokumentációjának
elkészítésére – K. É. – 9970/2008)
Országos Vérellátó Szolgálat (2/OVSZ/2008. „Vérszûrõk” eljárás tájékoztatója (uniós) – K. É. – 9949/2008)
Semmelweis Egyetem (Semmelweis Egyetem rektori
épület átalakítása – K. É. – 9398/2008)
Zalabér Község Önkormányzata (aprítógépek és dobrosták beszerzése szállítási szerzõdés keretében – K. É.
– 10113/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl – egyes ágazatokban
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Budapest V. ker., Alkotmány utca; Kossuth térBajcsy-Zsilinszky út közötti szakaszán (hrsz.: 24892.)
gázelosztó vezeték létesítése – K. É. – 10028/2008)
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Budapest, I. ker. Budai alsó rakpart; Rudas fürdõ – Erzsébet híd (I. ütem)
és az Erzsébet híd – Döbrentei tér (II. ütem) közötti szakaszán (hrsz.: 6229/1) gázelosztó vezeték létesítése –
K. É. – 10214/2008)
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Budapest II. ker.,
Zöldlomb utca; Pitypang utca–Szépvölgyi út közötti
szakaszán (hrsz.:15569/1.) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 10218/2008)
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Budapest V. ker., Ferenczy István utca; Magyar utca–Múzeum krt. közötti
szakaszán (hrsz.: 24131.) gázelosztó vezeték létesítése –
K. É. – 10220/2008)
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Budapest XIII. ker.,
Hollán Ernõ utca; Szent István krt.–Budai Nagy Antal
utca közötti szakaszán (hrsz. 25253.) gázelosztó vezeték
létesítése – K. É. – 10221/2008)
Kunság Volán Zrt (közforgalmú autóbuszjáratok alvállalkozásban történõ üzemeltetése – K. É. –
10030/2008)
Volánbusz Zrt. (karosszéria-felújítás – TED eredménytáj – K. É. – 9672/2008)

Helyesbítés
Kmét. és Térsége Társ.Települések Szennyvíz. és Tisztítótelep Tul. Képv. KMJV Önk. (az Európai Unió Hivatalos Lapjához KÉ-9143/2008 számon 2008. 06. 12-én
feladott ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. –
9755/2008)
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Részvételi felhívás
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata (100 millió HUF összegû célhitel biztosítása 20 éves futamidõre
ajánlatkérõ költségvetésében meghatározott beruházási cél megvalósítására – K. É. – 10325/2008)
Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (az elõvárosi
vasúti rendszerhez illeszkedõ közúti közösségi közlekedési ráhordó hálózat kialakítása a Budaörsi Kistérségben és a Zsámbéki-medencében – K. É. – 10067/2008)
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (szociális épület tetõtér építés – Szeged, Városgazda sor 1. –
K. É. – 10252/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
Agrármarketing Centrum (Gornja Radgona SLO közösségi stand építése, üzemeltetése és bontása – K. É. –
10019/2008)
Agrármarketing Centrum (BMVK – Gazdanapok
(Szentlõrinc), Farmer Expo (Debrecen), Bábolnai
Nemzetközi Gazdanapok (Bábolna), Csabai Kolbászfesztivál (Békéscsaba) – K. É. – 10025/2008)
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növényesítése során a mûszaki ellenõri feladatok ellátása – K. É. – 10188/2008)
Leányvár Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal (Kálvária-domb és környékének infrastruktúra fejlesztése – K. É. – 9753/2008)
Pest Megyei Bíróság (irodabútor-beszerzés ajánlati
felhívás – K. É. – 9994/2008)
Rákosmente Városüzemeltetõ, Kivitelezõ, Karbantartó
és Szolgáltató Kft. (bitumenemulziós utak javítása –
K. É. – 10256/2008)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Zalaegerszeg, balatoni kerékpárút építése – K. É. –
9925/2008)

Ajánlati felhívás
Kecskeméti Fõiskola (ajánlatkérõ GAMF Kar Tornaterem építési munkái – K. É. – 10068/2008)
Kecskeméti Fõiskola (ajánlatkérõ Tanítóképzõ Fõiskolai Kar Pedagógia Szakkönyvtár részleges rekonstrukciójának építési kivitelezési munkái – K. É. –
10069/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata (Balatonszárszó, Fõ utca, 71309.számú közút rekonstrukciója –
K. É. – 10327/2008)
Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza (tõkehús termékek beszerzése – K. É. – 9121/2008)
Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. (fûtési rendszerek korszerûsítése – K. É. – 10086/2008)
Cegléd Város Önkormányzata (Cegléd Város Önkormányzata kezelésében lévõ közútak felújítása – K. É. –
10187/2008)
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
(számítástechnikai eszközök beszerzése – K. É. –
10321/2008)
Esztergomi Zöldfelület-gondozó és Útfenntartó Kft.
(Esztergomi Zöldfelület – seprõgép beszerzése – K. É. –
9856/2008)
Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórház és
Észak-budai Egyesített Kórházak (az Intézet 11. számú
épületében öltözõk kialakítása, folyosó és vizesblokk
felújítása, nõgyógyászati kismûtõ és fektetõrész kialakítása, – K. É. – 10283/2008)
Komárom Város Önkormányzata (Komárom-Koppánymonostor, Vezérek parkjának kiépítése, növényesítése – K. É. – 10174/2008)
Komárom Város Önkormányzata (közlekedésépítési
építmények építési-szerelési munkái szakterületen a
Koppánymonostor, Vezérek parkjának kialakítása és

Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (Flottakezelés/2008. –
K. É. – 10178/2008)
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (Szalagkorlát/2008. –
K. É. – 10179/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
Fõvárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona
(élelmiszer-alapanyag (eredményrõl szóló tájékoztató)
– K. É. – 10116/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (szívstabilizátor beszerzése – K. É. – 10157/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató
83. sz. fõút 33+820-70+200 km sz. között 11,5 tonnás
burkolaterõsítés/fejlesztés döntés-elõkészítõ tanulmány elkészítése tárgyú eljárás eredményérõl – K. É. –
9709/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az
eljárás eredményérõl M60 Pécs déli csomópont –
Szentlõrinc közötti szakasz, valamint Pécs elkerülését
biztosító tanulmánytervének elkészítése – K. É. –
9889/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (SZ004 – 21. fõút
tájékoztató KÉ – K. É. – 10429/2008)
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Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (tájékoztató az eljárás eredményérõl Tündérkert óvoda
utólagos akadálymentesítése – K. É. – 10100/2008)
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (szemünk
fénye tájékoztató ajánlati szakasz – K. É. – 9830/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Volánbusz Közlekedési Zrt. (formaruházat és munkaruha, védõruházat és egyéni védõeszköz ellátása – 2. sz.
melléklet – K. É. – 10272/2008)
Zalabér Község Önkormányzata (aprítógépek és dobrosták beszerzése szállítási szerzõdés keretében – K. É.
– 10078/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl
Diákhitel Központ Zrt. (a Diákhitel Központ Zrt. online médiafelületeken történõ kommunikációjának megvalósítása felhasználással vegyes vállalkozási szerzõdés
keretében – K. É. – 10322/2008)
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (útépítés, útfelújítás, vízgazdálkodási létesítmények építése, felújítása – K. É. – 10210/2008)
Kasz-Farm Termelõ és Szolgáltató Kft. (gépbeszerzés
– K. É. – 8876/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (izotópok beszerzése 1 évre (9 735 252 HUF + áfa) – K. É. –
7814/2008)
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (izotópok beszerzése 1 évre (2 447 940 HUF + áfa) – K. É. –
7815/2008)
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (izotópok beszerzése 1 évre (5 245 900 HUF + áfa) – K. É. –
7816/2008)
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (izotópok beszerzése 1 évre (20 248 000 HUF + áfa) – K. É. –
7817/2008)
Borsod Volán Személyszállítási Zrt. („A BORSOD
VOLÁN Zrt. objektumainak takarítása és õrzés-védelme" tárgyú eljárás eredményeként kötött szerzõdés
teljesítése (2008-1) – K. É. – 10096/2008)
Budapesti Történeti Múzeum (ajánlatkérõ 2005–2008.
évben végzendõ régészeti feltárási munkáohoz kapcsolódó kiegészítõ kézi földmunka végzése – K. É. –
7826/2008)
Diákhitel Központ Zrt. (pénzügyi jelentés vizsgálata,
könyvvizsgálói jelentés készítése – K. É. – 10040/2008)

4003

Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulása (orvosi ügyeleti szolgáltatás, 65763 fõ (33 297 468 HUF/év) – K. É. –
7888/2008)
Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulása (gyepmesteri
szolgáltatás, 9078 hektár (12 240 000 HUF/év) – K. É. –
7889/2008)
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Budapest XIII. ker.,
Pannónia utca–Gogol utca keresztezõdésben (hrsz:
25470/2.) gázelosztó vezeték rekonstrkuciójának alépítményi munkái (700 000 Ft) – K. É. – 7824/2008)
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Budapest VIII. ker.,
Fûvészkert utca 4–6. sz. közötti szakaszán (hrsz:
36113.) gázelosztó vezeték rekonstrukciójának alépítményi munkái (1 050 000 Ft) – K. É. – 7831/2008)
FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Budapest I. ker., Donáti utca, Toldy Ferenc utca–Donáti utca 7/C közötti
szakaszán (hrsz.:14245.) gázelosztó vezeték létesítése
(5.350.000 Ft.) – K. É. – 7832/2008)
Gyula Város Önkormányzata (325 513 000 Ft összegû,
10 éves futamidejû beruházási hitel nyújtása – K. É. –
7561/2008)
HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú
Társaság (az ajánlatkérõ megrendelése alapján az ajánlatkérõ által megjelentetni kívánt könyvek nyomdai
elõkészítési feladatainak ellátása – K. É. – 10342/2008)
HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.
(HungaroControl 15 fõt meghaladó külsõ és belsõ rendezvényeinek, konferenciáknak megszervezése és lebonyolítása – K. É. – 9807/2008)
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Iskolaszolgálata (Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola éjszakai portaszolgálatának ellátása (3 274 667 Ft + áfa)
– K. É. – 7629/2008)
Pécsi Vízmû Zrt. (Pécs, déli szennyvízfõgyûjtõ rekonstrukció II. ütem – K. É. – 8230/2008)
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (reptérnavigáció – K. É. – 9799/2008)
TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. (2007. évben tervezett rekonstrukciós és kapacitásbõvítési munkák
I. ütem, 1. blokk, 2,7 km (26 081 079 Ft + áfa) – K. É. –
7838/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Dél-Dunántúli Regionális Parancsnoksága (Fõvámhivatal Kaposvár és siófoki kirendeltségének (Ságvár), gyékényesi vámhivatal, Fõvámhivatal Szekszárd és a Vám- és Pénzügyõrség Dél-Dunántúli Regionális Parancsnokság objektumainak klimatizálása – K. É. – 9927/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Központi Bûnüldözési Parancsnoksága (Kaposvár, Kanizsai u. 72. sz. alatti épület
homlokzatának felújítása, talajnedvesség elleni szigetelése – K. É. – 10038/2008)
Zala Megyei Kórház (szemészeti mûlencsék beszerzése – K. É. – 7852/2008)
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Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
Budapest Fõváros Önkormányzata (Uzsoki Utcai Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció
II. ütem kivitelezése – K. É. – 8314/2008)
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MÁV ZRt. Beruházás Lebonyolító Igazgatóság (Kisfeszültségû, energiaellátási munkák a Szegedi Területi
Központ illetékességi területén – K. É. – 9887/2008)
MÁV ZRt. Beruházás Lebonyolító Igazgatóság (MÁV
Zrt. területén kisfeszültségû, energiaellátási munkák
Debrecen régióban – K. É. – 10206/2008)

Gyulakeszi Község Önkormányzata (ajánlatkérõ település szennyvízelvezetése – K. É. – 8242/2008)
Kaposi Mór Oktató Kórház (a Kaposi Mór Oktató
Kórház központi telephelyén bejárati épület, benne
közvetlen lakossági ellátást szolgáló gyógyszertár építési munkáinak elvégzése és környezetrendezés – K. É.
– 8092/2008)
MÁV ZRt. Beruházás Lebonyolító Igazgatóság (MÁV
ZRt területén kisfeszültségû, energiaellátási munkák
Pécs régióban – K. É. – 9884/2008)

Helyesbítés
Magyar Közút Kht. Békés Megyei Igazgatósága
(a Közbeszerzési Értesítõ 2008.június 11-i, 66.számában KÉ-8515/2008 számon megjelent ajánlati felhívás
helyesbítése (EU-s) – K. É. – 10061/2008)
Pesterzsébet Önkormányzata (Helyesbítési kérelem –
2008. évi Útépítések 2. ütem – K. É. – 10059/2008)

A Közbeszerzési Értesítõ 77. számának (2008. július 7.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK
Ajánlati felhívás
Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (M1 ap. vízelvezetés átépítése/2008 – K. É. – 10263/2008)
Debreceni Egyetem (EM-226 vezetékes távbeszélõ
szolgáltatás – K. É. – 9746/2008)
Magyar Közút Kht. (ROP-hoz kapcsolódó felújítási
munkák az országos közutakon – Észak-magyarországi régióban – K. É. – 10156/2008)
Magyar Közút Kht. (ROP-hoz kapcsolódó felújítási
munkák az országos közutakon – Nyugat-dunántúli régióban – K. É. – 10172/2008)
Országos Vérellátó Szolgálat (8/OVSZ/2008. „Veszélyes hulladék” ajánlati felhívás – K. É. – 10360/2008)
Semmelweis Egyetem (Semmelweis Egyetem részére
4 db boncterem kialakítása – K. É. – 10104/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Dél-alföldi Regionális Parancsnoksága (a VPDARP épületeiben található klímaberendezések karbantartása – K. É. – 10356/2008)
Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza Egyetemi Oktató Kórház (4266/Szombathely/08. „MR, mobil röntgen- és UH-készülék beszerzése” – K. É. – 10343/2008)
Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza Egyetemi Oktató Kórház (4378/Szombathely/08 –„Digitális radiológia” – K. É. –
10347/2008)

Ajánlati felhívás – egyes ágazatokban
BKV Zrt. Mûszaki Igazgatóság Logisztikai fõosztály
(vas-, nehéz-, nemes- és könnyûfémkohászati termékek
szállítása – K. É. – 10340/2008)

Részvételi felhívás
ENTAR Elsõ Energia-beszerzési Önkormányzati Társulás (Földgázbeszerzés a társulás intézményei részére
– K. É. – 10192/2008)
Magyar Televízió Zrt. Beszerzés és Logisztika (3 db
HD encoder és az MTV Zrt. meglévõ Tandberg típusú
eszközeihez illeszkedõ 3 db SD/HD mûholdvevõ (IRD)
beszerzése – K. É. – 10273/2008)

Idõszakos tájékoztató – egyes ágazatokban
Paksi Atomerõmû Zrt. (nukleáris kárfelelõsség biztosítási szerzõdés – idõszakos tájékoztató – egyes ágazatokban – K. É. – 9926/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl
Balassagyarmat Város Önkormányzata (a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelõintézet építési, orvostechnológiai rekonstrukciós munkái II. ütemének kereté-
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ben orvos-technológiai mûszerek szállítása – K. É. –
9873/2008)
Biatorbágy Nagyközség Önkormányzata (orvosi ügyelet biztosítása Biatorbágy, Etyek, Herceghalom településeken – K. É. – 8293/2008)
Budapest Fõváros Önkormányzata (független hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása az M3
autópálya bevezetõ szakasz XIV. – XV. ker. lakóterületei zaj elleni védelemének megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési eljárások befejezéséig – K. É. –
9699/2008)
Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hivatal (Fidesz Fõvárosi Képviselõcsoportjának munkáját segítõ tanácsadás, elõterjesztések jogi véleményezése – K. É. – 7537/2008)
Egészségügyi Minisztérium (médiatervezés és médiavásárlás – K. É. – 10111/2008)
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (komplex pályázati menedzsment szolgáltatások ellátása – K. É. – 10083/2008)
Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (STEYR 32S25 típusú alkatrészek beszerzése – K. É. – 9904/2008)
Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és
Rendelõintézet (üzemeltetési szolgáltatási szerzõdés –
rendszeres és folyamatos épület karbantartási, kazánüzemeltetési, valamint napi, havi és idõszaki takarítási,
24 órás portaszolgálati feladatok és pénzszállítás ellátása, FEBESZ-50 – K. É. – 9575/2008)
Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (regionális komplex hulladékkezelõ központ és lerakó létesítése Gyõr-Sashegy területen – Táj.
eredmény TED – K. É. – 10094/2008)
HM Térképészeti Kht. (térinformatikai szoftverek
szállítása, oktatása, verziókövetése – K. É. – 9957/2008)
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza KórházRendelõintézet (Hetényi takarítás – tájékoztató a szerzõdéskötésrõl – K. É. – 10125/2008)
Legfõbb Ügyészség (Étkezési, iskolakezdési és ajándék utalvány – K. É. – 10119/2008)
Pannónia Mezõgazdasági ZRt. (bonyhádi szarvasmarhatelep trágya kezelésének korszerûsítése és bõvítése –
K. É. – 9470/2008)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet (ajánlatkérõ székhelyére élelmiszer beszállítása
– K. É. – 8680/2008)
Székesfehérvári Épületfenntartó és Hõszolgáltató Zrt.
(SZÉPHÕ-karbantartástájékoztató az eljárás eredményérõl – K. É. – 9639/2008)

Módosítás
HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.
(3D Torony-szimulátor beszerzése és telepítése. – K. É.
– 10367/2008)
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Szent Rókus Kórház és Intézményei (az Európai
Unió Hivatalos Lapjához KÉ-8182/2008 számon
2008.05-28-án feladott ajánlati felhívás módosítása –
K. É. – 9632/2008)

Visszavonás
Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. (Budapest
Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. kezelésében lévõ fürdõk és
strandok üzemeltetése – K. É. – 10185/2008)
Budapesti Mûszaki Fõiskola (Szolgáltatási szerzõdés a
Budapesti Mûszaki Fõiskola Kandó Kálmán Kollégiumának épületfelújítására, kapacitáskorszerûsítésére,
és üzemeltetésére PPP konstrukcióban. – K. É. –
9717/2008)
Fejér Megyei Szent György Kórház (a Közbeszerzési
Értesítõ 56. számában 2008. 05. 19-én KÉ6778/2008.
iktatási számon megjelent ajánlati felhívás visszavonása – K. É. – 9684/2008)
Magyar Közút Kht. (Burkolatfelújítás 2008 I. ajánlati
felhívás visszavonása – K. É. – 10106/2008)

Helyesbítés
Észak-Balatoni Térség R.T.Szh.K. Önkormányzati Társulás (Észak-Balatoni térség regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer megvalósítása – K. É. –
8281/2008)
FELGYÕ-KEV Baromfitenyésztõ, Takarmánygyártó
és Forgalmazó Kft. (az Európai Unió Hivatalos Lapjához KÉ-7623/2008 számon 2008. május 22-én feladott
ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. – 9003/2008)
Fõvárosi Csatornázási Mûvek ZRt. (aknafeldapok és
víznyelõrácsok beszerzése – K. É. – 7502/2008)
Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai KórházRendelõintézet és Baleseti Köz (az Európai Unió Hivatalos Lapjához KÉ-7067/2008 számon 2008. május 8-án
feladott ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. –
7579/2008)
HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. (az Európai
Unió Hivatalos Lapjához KÉ-7231/2008 számon 2008.
május 14-én feladott ajánlati felhívás helyesbítése –
K. É. – 8055/2008)
Karolina Kórház-Rendelõintézet (az Európai Unió Hivatalos Lapjához 2008. május 30-án KÉ-7873/2008 számon feladott ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. –
9776/2008)
Országgyûlés Hivatala (az Európai Unió Hivatalos
Lapjához 2008. május 21-én, KÉ-7690/2008 számmal
feladott ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. –
8325/2008)
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Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet
(gyógyszerek, infúziók beszerzése (SG-344) – K. É. –
8036/2008)

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módosításáról
Bajai Kórház (CT készülék tartós bérbevétele
(SG-372) – K. É. – 10785/2008)
Budapest Fõváros Önkormányzata (Bútorszállítás Budapest Fõváros Önkormányzatának Fõpolgármesteri
Hivatala számára – K. É. – 10338/2008)
Fót Város Önkormányzat (a Közbeszerzési Értesítõ
2008.május 9-i., 53. számában KÉ-6389/2008 számon
megjelent ajánlati felhívás visszavonása – K. É. –
10380/2008)
Fót Város Önkormányzat (a Közbeszerzési Értesítõ
2008. május 9-i, 53. számában KÉ-6388/2008 számon
megjelent ajánlati felhívás visszavonása – K. É. –
10381/2008)
Siklós Város Önkormányzata (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. június 16-i, 68.számában KÉ-8843/2008 számon megjelent egyszerû eljárás módosítása – K. É. –
10378/2008)
Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. (a szegedi Belvárosi Mozi digitális vetítõgép beszerzése 3 D opcióval,
beszereléssel, új vetítõfelület, file szerver és lejátszó berendezések, valamint a Zsigmond Vilmos terem akusztikai élménynövelése érdekében történõ beszerzések –
K. É. – 10498/2008)
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. június 23-i, 71.számában
KÉ-9251/2008 számon megjelent egyszerûsített eljárás
módosítása – K. É. – 10469/2008)
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. június 23-i, 71. számában
KÉ-9252/2008 számon megjelent egyszerûsített eljárás
módosítása – K. É. – 10470/2008)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (kerékpárút építése – Az ajánlattételi felhívás módosítása –
K. É. – 10497/2008)
Szendrõlád Községi Önkormányzat (a Közbeszerzési
Értesítõ 2008. június 23-i, 71.számában KÉ-8696/2008
számon megjelent egyszerû eljárás módosítása – K. É.
– 10651/2008)

Részvételi felhívás – egyes ágazatokban
Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. (Közvilágítási
acéloszlopok festéssel történõ korrózióvédelme – K. É.
– 10324/2008)
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Részvételi felhívás
Kapuvár Város Önkormányzata (fogszakorvosi szolgáltatás – K. É. – 10396/2008)
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság (részvételi felhívás a Gyáli-patak rekonstrukciója projekthez megvalósíthatósági tanulmány készítésére és egyéb feladatokra – K. É. – 9438/2008)

Az egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
Budapest Fõvárosi XV. Ker. Önkormányzat Egészségügyi intézménye (nappali orvosi ügyelet ajánlati felhívás – K. É. – 10332/2008)
Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és Nevelõi
Intézete (általános és speciális menürendszerû étkeztetési szolgáltatás biztosítása vállalkozási szerzõdés alapján a Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és Nevelõintézet részére az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint. – K. É. – 10255/2008)

Az egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (ingyenes
magyar nyelvoktatás Budapesten, a Bicskei Befogadó
Állomáson, illetve a Debreceni Befogadó Állomáson –
K. É. – 9608/2008)
Budapest fõváros XIV. Ker. Zugló Önk. megbízásából
Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. (Takarítási munkák – K. É. –
10029/2008)
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (Csepel
közigazgatási határán belül forgalmi és parkolási rend,
kiviteli tervek és galogátkelõhely tervezési feladatok elvégzése – K. É. – 9831/2008)
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (Csepel
Közigazgatási területén útépítési és víztelenítési feladatok elvégzése 31 utcában – K. É. – 9832/2008)
Csokonai Színház (a színház nézõtéri felügyeletének
ellátása – K. É. – 10133/2008)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debrecen, Veres Péter utcai óvoda elsõ beszerzése. – K. É. –
10235/2008)
Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Duna mederrendezési munkáinak elvégzése
1806 fkm térségében – K. É. – 10337/2008)
Ferencvárosi Önkormányzat (a Bp. IX. ker., József A.
lakótelep területén személygépkocsi parkolók építése –
K. É. – 10136/2008)
Ferencvárosi Önkormányzat (az önkormányzat által
fenntartott iskolák részére poharas tej beszerzése –
K. É. – 10137/2008)
Ferencvárosi Önkormányzat (az önkormányzat közigazgatási területén lévõ egyes játszóterek, parkok felújítása, átalakítása, helyreállítása – K. É. – 10138/2008)
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Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzat (családsegítõ
központ és idõsek klubja részére a Gyõr, Kossuth u. 58.
szám alatti épület felújítása, átalakítása engedélyezési
és kiviteli terveinek elkészítése – K. É. – 9824/2008)
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kaposvár – Nyílászáró 2. AF – K. É. – 9933/2008)
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kaposvár – Nyílászáró 3. AF – K. É. – 10239/2008)
Magyar Nemzeti Múzeum (Vármúzeumhoz tartozó
Fehér torony (2500 Esztergom, Szent István tér 1.) feletti tetõ megépítése – K. É. – 9140/2008)
Magyar Rádió Részvénytársaság (Ajn.felh.egyszerû-Magyar Rádiókretív_ tervezés_és_kivitelezés_2008
– K. É. – 10169/2008)
Miskolc-Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(multimédiás oktató ívhegesztõ robotrendszer beszerzése a MITISZK Kht. részére – K. É. – 10439/2008)
Tárnok Nagyközség Önkormányzata (tervezési szerzõdés helyi építési szabályzat módosítására – K. É. –
10308/2008)
Tiszaföldvár Város Önkormányzata (szennyvízcsatorna-építés Tiszaföldvár belterületén – K. É. –
10362/2008)
Ajánlati felhívás
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli
Egészségügyi Szolgálat (orvosi gép-mûszer beszerzés –
K. É. – 10373/2008)
Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (hibaelhárító tehergépkocsi beszerzése – K. É. – 10501/2008)
Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. (étkezési (hideg
és meleg) utalványok szállítása 2008 – K. É. –
8888/2008)
Heves Város Önkormányzata (Gondozási központ
üzemeltetése – K. É. – 9331/2008)
Hild József Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális
Szakiskola és Kollégium (kollégiumi eszközök beszerzése (diák és irodabútor, mûszaki berendezések, sporteszközök, textíliák) – K. É. – 9123/2008)
Magyar Szabadalmi Hivatal Iparjogvédelmi Tájékoztatási és Oktatási Központ (külföldi idõszaki kiadványok
beszerzése a 2009-2010. évekre – K. É. – 9820/2008)
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Nyíregyháza belvárosában járdák felújítása – K. É. –
9937/2008)
Országgyûlés Hivatala (felújítási, építési beruházási
munkák végzése az Országház épületében – K. É. –
10288/2008)
Országos Szlovák Önkormányzat (a Szarvasi Szlovák
Általános Iskola, Óvoda és Diákotthonban folyó közétkeztetés biztosítása 2008. október – 2009. szeptember
között – K. É. – 9488/2008)
Pálhalmai Agrospeciál Kft. (újgalambosi sertéstelepen 2 db 4×360 férõhelyes sertéshízlalda építésének
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megvalósítása (kiviteli terv elkészítése engedélyezési
tervdok.alapján és kivitelezés) – K. É. – 9922/2008)
Pécs Holding Városi Vagyonkezelõ Zrt. (kéményfelújítás, gépészeti szerelések – K. É. – 10071/2008)
Pesterzsébet Önkormányzata (útépítések 2008. –
3. ütem ajánlati felhívás – K. É. – 10366/2008)
Regionális Fejlesztési Holding Zrt. („Vízjogi létesítési
engedélyes terv elkészítése és a szükséges engedélyek
beszerzése” – K. É. – 10515/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Dél-alföldi Regionális Parancsnoksága (a VPDARP határátkelõhelyein és belterületi
ingatlanain üzemelõ kazánok, gázkonvektorok és kazánházi berendezések karbantartása – K. É. –
10358/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Budapest Fõváros Önkormányzata (független hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása a Budapest, Margit híd rekonstrukciós munkáinak megvalósításához kapcsolódó lebonyolítói és tervezõi + kivitelezõi közbeszerzési eljárások befejezéséig – K. É. –
9849/2008)
Budapest Fõváros Önkormányzata („BudapestVIII.,
Népszínház utca (Teleki tér és Fiumei út közötti szakaszának) felújítása” – K. É. – 9964/2008)
Budapest XVIII. kerület Városüzemeltetõ Kht. (Budapest XVIII. kerület közút- és járdahálózatának építési,
felújítási és karbantartási munkái – K. É. –
10269/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
Budapesti Történeti Múzeum (BTM Aquincumi Múzeum rekonstrukció II. ütem, a Budapest III. kerület,
Szentendrei út 135. szám alatti volt ELMÜ kirendeltség mûemléki épülete felújításának és belsõ átalakításának II. üteme – K. É. – 8537/2008)
CANKÓ 2000 Kft. (bogyoszlói és farádi állattartótelepeken a trágyatároló rendszer és az állattartás korszerûsítése – K. É. – 8911/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi
Centrum Egészségügyi Kar (EM-234 Egészségügyi Kar
Igazgatási Központ kialakítása – K. É. – 8679/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
Debreceni Hõszolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Debrecen Fényes udvari lakótelep távhõ-
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körzetben 35 db (jellemzõen 160/60 kW teljesítményû)
fûtési-használati melegvíz termelõ hõközpont villamos
és mûszerész berendezéseinek építése, távfelügyeletre
való csatlakoztatása – K. É. – 10280/2008)
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Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft. (varrógépek, varrógépbetétek és sérvhálók beszerzése – K. É. – 6868/2008)
Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft. (varróanyagok beszerzése – K. É. – 6869/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (SAP tanácsadási,
fejlesztési, üzemeltetéstámogatási keretmegállapodás –
K. É. – 8530/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. (eredményhirdetés:
Királyegyháza 120/10 kV-os alállomás létesítése – K. É.
– 9943/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Egészségügyi Minisztérium (Médiatervezés és médiavásárlás – K. É. – 10099/2008)
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bankszámlavezetés – K. É. – 10082/2008)
Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat (Petz Aladár Megyei Oktató Kórház részére orvosi gép-mûszer
beszerzés – K. É. – 8682/2008)
Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (külföldön nem fegyveres szolgálatot teljesítõ, illetve ideiglenesen vagy tartósan külföldön tanulmányokat folytató személyek egyes ellátási és támogatási feladatainak végrehajtása, komplex szolgáltatások
folyamatos biztosítása keretében – K. É. – 10368/2008)
Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
Jászfényszaru Város Önkormányzata (ajánlatkérõ
szennyvízcsatornázás fejlesztése – K. É. – 8534/2008)
Kalocsa Város Önkormányzata (Kalocsa, Petõfi utca
és Negyvenszállás településrész közötti kerékpárút építés – tájékoztató eljárás eredményérõl – K. É. –
10237/2008)
Kasz-Farm Termelõ és Szolgáltató Kft. (gépbeszerzés
– K. É. – 10151/2008)
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Reklámgazda tevékenység ellátása (SG-341) – K. É. –
10003/2008)
Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft. (endoszkópos és vágó-koaguláló kézi eszközök
beszerzése – K. É. – 6411/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség (ingatlan bérleti szerzõdés (eljárás eredményérõl szóló tájékoztató) – K. É. –
10103/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Kunság Volán Zrt. (közforgalmú autóbuszjáratok alvállalkozásban történõ üzemeltetése – K. É. –
10301/2008)
Lõrinci Város Önkormányzata (közétkeztetési szolgáltatás beszerzése – K. É. – 8920/2008)
Magyar Nemzeti Bank (MNB központi adattároló
megvalósítása és üzemeltetésének támogatása – K. É. –
10264/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
Magyar Televízió Zrt. Beszerzés és Logisztika (mûsorok feliratozása – tájékoztató az eljárás eredményérõl
– K. É. – 10265/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzat-központ (Tájékoztató a „12 db BEA (vagy azzal egyenértékû) licenc beszerzése, 2009. március 14-ig szóló szoftverkövetéssel és first line supporttal, valamint 4 db
meglévõ, korábban beszerzett BEA-licenc supportjának megújítása” tárgyú eljárás eredményérõl – K. É. –
9813/2008)
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (kedvezményes feltételû Panel Plusz hitelszerzõdés 2008. –
K. É. – 10053/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
MULTITON Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (gépbeszerzés – K. É. – 9822/2008)

2008/28. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Önkormányzati Intézmények Gazdasági Hivatala (élelmezési nyersanyag beszerzés – K. É. – 8557/2008)
Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
Pásztó Város Önkormányzata (Pásztó – folyószámlahitelkeret-szerzõdés – 2008 – K. É. – 8704/2008)
Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelõ Zrt. (parfenntartás, köztisztaság – K. É. – 8891/2008)
Szekszárdi Ipari Park Kft. (szekszárdi ipari park úthálózatának, csatornarendszerének, közmûhálózatának fenntartása, karbantartása, javítása, fejlesztése –
K. É. – 9618/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (8-as minta)
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnok,
Tiszaligeti termálfürdõ tervezése – K. É. – 10274/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl (2-es minta)
Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága Gazdasági Fõosztály (fordítás, tolmácsolás EH – KÉ – K. É.
– 10271/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl
PIG-TRADE Kft. (Tóth-tanya telepfelújítás – K. É. –
9690/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (Székesfehérvár
elektromos felújítás – K. É. – 10300/2008)
ATEV Fehérjefeldolgozó ZRt. (gépjármûvek beszerzése (438 500 000 HUF + áfa) – K. É. – 7920/2008)
Bányavagyon-hasznosító Kht. (állami tulajdonú meddõ szénhidrogén kutak kútkörzeteinek tájrendezése
(17 559 750 Ft + áfa) – K. É. – 7440/2008)
Budapest Fõváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata (Kispesti Uszodába beléptetõ rendszer telepítése,
valamint a termékre és kezelésére vonatkozó betanítás
a kezelõszemélyzet részére – K. É. – 7969/2008)
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (Leonardo Da
Vinci utca 36 .sz. épület lebontása (1 db épület)
(539 000 Ft + áfa) – K. É. – 7945/2008)
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Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási
Szolgáltató Intézmény (iskolatej szállítása 70 tanítási
napra, 2840 fõ részére – K. É. – 7980/2008)
Budapest XXIII. Ker. Soroksár Önkormányzata (Budapest, XXIII. kerület EURO VELO nemzetközi kerékpárút II. és III. ütemének építése – K. É. – 7885/2008)
Budapesti Közlekedési ZRt. (HÉV jármûvekhez fogaskerék szállítása, kisfogaskerék 100 db/év, nagyfogaskerék 70 db/év (25 120 340 Ft + áfa) – K. É. –
7947/2008)
Duna Televízió ZRt. (Budapest, Mészáros u. 56–2.
szám alatti, összesen 1192 m2 alapterületû ingatlan bérbevétele – K. É. – 7946/2008)
ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató és Szerelõ Kft.
(Fót-Dél 120/20 kV-os transzformátos állomásbõvítés
építészeti és villamos technológiai kivitelezési munkái –
K. É. – 7971/2008)
Ferencvárosi Önkormányzat [önkormányzati tulajdonú 1095, Budapest Soroksári út 84. I. emelet 18. szám
alatti 30 m2 alapterületû lakás teljes felújítása (935 559)
– K. É. – 7918/2008]
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XVI. ker., Pálya u.
(Szent Korona u.–Pálya u. 30. között) fõvárosi csatornák rekonstrukciójának tervezése (2 450 000 Ft) – K. É.
– 7949/2008]
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XVI. ker., Rózsa u.
(Nefelejcs u.–Csömöri u. között) fõvárosi csatornák rekonstrukciójának tervezése (1 050 000 Ft) – K. É. –
7951/2008]
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (XVII. ker., Pesti
út 174. (Kasza utcánál) fõvárosi csatornák rekonstrukciójának tervezése (750.000 Ft.) – K. É. – 7952/2008)
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (ajánlatkérõ
24 automata átemelõ telepének rekonstrukciója 63 db
szivattyú cseréjével, öntisztuló aknafenék kialakításával (163.319.966 Ft.) – K. É. – 7953/2008)
Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház és
Rendelõintézet (mûtéti izolációs szett, mûtéti kabát és
látogató köpeny – K. É. – 7973/2008)
Fõvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház (endoszkópos rendszerek 36 havi bérlete – K. É. – 8082/2008)
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (orvosi gázok – K. É. – 8125/2008)
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (alkalmazások fejlesztõi támogatása és
üzemeltetése, valamint átfogó rendszerfelügyelet biztosítása – K. É. – 10446/2008)
MÁV ZRt. (sepurátor típusú olajfogó berendezések
karbantartása(ellenõrzése, esetleges javítása) és tisztítása, 50 db (12 494 700 Ft + áfa) – K. É. – 7892/2008)
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Semmelweis Kórház-Rendelõintézete (120 féle diagnosztikai
anyag, illetve reagens, 79 féle varróanyag, 6 féle varrógép, 16 féle fertõtlenítõszer, 20 féle élelmiszer – K. É. –
8016/2008)
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Miskolci Egyetem (Miskolci Egyetem Zenepalota
Campus Fejlesztési Projekt II. kiviteli terveinek elkészítése – K. É. – 8058/2008)
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a strukturális alapok
kedvezményezettjeinek képzése – K. É. – 9235/2008)
Nemzeti Hírközlési Hatóság (digitális mûsorszóró
rendszerek vizsgálatához, monitorozásához szükséges
eszközök beszerzése és 1 db bõvítés a meglévõ UMTS
tesztrendszerhez 2. részteljesítés. – K. É. – 8043/2008)
Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet [szociális és Munkaügyi Minisztérium szakmai felelõsségébe
tartozó szakképesítések – iskolai rendszerû, illetve iskolarendszeren kívüli – szakmai vizsgáihoz szükséges
írásbeli (gyakorlati) vizsgatantárgyak központi tételeinek és megoldási útmutatóinak nyomdai sokszorosítása – K. É. – 7891/2008]
Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (javítási, karbantartási és szerelési szolgáltatások elvégzése –
EQUIT Bt. 14 742 147 Ft – K. É. – 8029/2008)
Országos Vérellátó Szolgálat (15/OVSZ/2006. „Klímaberendezések karbantartása és javítása” tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl – K. É. – 10462/2008)
Pesterzsébet Önkormányzata (tájékoztató a szerzõdés
teljesítésérõl – étkezési utalványok 2005-2008. – K. É. –
10102/2008)
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (csípõ- és térdiízületi protézisek szállítása (63 788 000 Ft + áfa) – K. É. –
7890/2008)
Téglás Város Önkormányzata (Barátság utca szilárd
burkolattal történõ kiépítése – K. É. – 7961/2008)
Téglás Város Önkormányzata (Gyár utca szilárd burkolattal történõ kiépítése – K. É. – 7963/2008)
Téglás Város Önkormányzata (Fenyves utca szilárd
burkolattal történõ kiépítése – K. É. – 7964/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága
(tájékoztató a rúdlámpa, tachográf, digitális letöltõ
eszköz, digitális kiértékelõ szoftver beszerzése tárgyú
eljárás szerzõdésének teljesítésérõl – K. É. –
10232/2008)
Volánbusz Közlekedési Zrt. Mûszaki és Fejlesztési
Igazgatóság (Ikarus 435 típusú autóbuszok karosszéria
felújítására (1. rész) – K. É. – 10026/2008)
Volánbusz Közlekedési Zrt. Mûszaki és Fejlesztési
Igazgatóság (Ikarus 415 típusú autóbuszok karosszéria
felújítása (2. rész) – K. É. – 10027/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
CSVÖ, a Homokhátsági Regionális Tulajdonközösség
Gesztora, Intézménye (Építés 2 tájékoztató a 2-es számú
szerzõdésmódosításról – K. É. – 10211/2008)
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Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debrecen Megyei Jogú Város 2-es számú közúti villamosvasúti hálózatának megvalósításához szükséges kiviteli
szintû tenderterv elkészítése – K. É. – 9879/2008)
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (1066 Budapest,
Mozsár utca 14. szám alatti épület részbeni építészeti,
épületgépészeti és elektromos felújítása – K. É. –
9652/2008)
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság (kötelezõ jelentéseket készítõ szoftver
szállítása, bevezetése, integrálása a bank informatikai
rendszerébe, valamint a bevezetést követõen rendszertámogatás és törvényi követés biztosítása – K. É. –
10473/2008)
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a
szerzõdés módosításáról a 4. sz fõút 140+500-151+850
km szelvények közötti Kisújszállás elkerülõ szakasz
tender és kiviteli terveinek elkészítése tárgyában –
K. É. – 9996/2008)
Vám- és Pénzügyõrség Dél-alföldi Regionális Parancsnoksága (a nagylaki és gyulai határátkelõhelyen a kilépõ oldali buszvizsgáló védõtetõ áthelyezésének tervezési, kivitelezési munkáihoz kapcsolódó szerzõdés módosítása – K. É. – 10348/2008)

Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról
B. T. G. Budaörsi Településgazdálkodási Kft. (Budaörs
város közigazgatási területén szilárd és nem szilárd
burkolatú utak felújítása tárgyú, gyarsított, meghívásos eljárásban részvételi jelentkezések elbírálásának
összegzése. – K. É. – 10323/2008)

Helyesbítés
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (a Közbeszerzési
Értesítõ 2008. június 27-i, 73. számában KÉ-9571/2008
számon megjelent egyszerû eljárás helyesbítése – K. É.
– 10611/2008)
Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
(a Közbeszerzési Értesítõ 2008. június 23-i, 71. számában KÉ-9547/2008 számon megjelent tájékoztató az eljárás eredményérõl helyesbítése – K. É. – 10621/2008)
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. június 30-i, 74. számában
KÉ-9997/2008 számon megjelent egyszerû eljárás helyesbítése – K. É. – 10466/2008)
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A Cégközlöny 27. számában (2008. július 3.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000644/16. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-08-000654/5. 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) GRAIN-STOCK 03’ Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7193 Regöly, Gagarin major 029/4.) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CONSULTING Gazdasági-Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonért.
Zrt. GORDIUS CONSULTING Gazdasági-Pénzügyi
Tanácsadó és Vagyonért. Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi
utca 13., cégjegyzékszáma: 01 10 042573. (A helyi kirendeltség címe: 7623 Pécs, Megyeri út 66.)

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „POSZEIDON 69” Közkereseti
Társaság „végelszámolás alatt" (1015 Budapest, Toldi
F. u. 42.; cégjegyzékszáma: 01 03 021478; adószáma:
28417378-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
Ottó u. 6–8.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-005500/8. 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) PELLIMETÁL Ipari és Kereskedelmi Szövetkezet (1149 Budapest, Limanova tér 12.; cégjegyzékszáma: 01 02 051933; adószáma: 10167614-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Jogelõd(ök):
POLIMETÁS Mûanyag és Vasipari Kisszövetkezet
A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER
Befektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán u. 3.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-08-000790/6. 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) PRESS-AGE Sajtóügynökség KKT
„végelszámolás alatt” (1036 Budapest Kiskorona u. 2.;
cégjegyzékszáma:
01
03
020806;
adószáma:
28236182-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
Ottó u. 6–8.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-08-000474/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FERT Építõipari és Szolgáltató
Gazdasági Munkaközösség végelszámolás alatt
(1151 Budapest, Szövõgyár u. 1.; cégjegyzékszáma:
01 04 138209; adószáma: 28057046-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
FERT Építõipari és Szolgáltató Gazdasági Munkaközösség
Elõzõ székhelye(i):
1025 Budapest II., Felsõzöldmáli u. 5/C
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59., Lev.
cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-08-000619/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 2-án jogerõre emelkedett
végzésével a(z) DANKÓ Ruhaipari és Híradástechnikai Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt
(1194 Budapest, Schindler Gyula u. 7.; cégjegyzékszáma:
01 06 119085; adószáma: 28273752-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-08-002382/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „BLACK MARKET” Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1052 Budapest, Bárczy I. u. 1–3.; cégjegyzékszáma: 01 06 214164;
adószáma: 28353146-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59., Lev.
cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.
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A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-08-002128/6. 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) HAMAR-HÁZ LUX Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1082 Budapest, Tömõ u 48–54.; cégjegyzékszáma:
01 06 512093; adószáma: 29054479-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-004528/8. 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) GARNIZON Ipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (1095 Budapest, Ipar
u. 13. fszt. 3/A; cégjegyzékszáma: 01 06 217546; adószáma: 28395443-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzser Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ESZTÁN Ingatlanforgalmazó és
Szolgáltató Betéti Társaság (1125 Budapest, Szarvas Gábor út 44/B; cégjegyzékszáma: 01 06 518988; adószáma:
29079472-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KERSZO ‘96 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1125 Budapest, Óra köz 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-08-003197/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-06-003432/18. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Detektor „43” Szolgáltató Betéti
Társaság (1111 Budapest, Karinthy F. út 8. III. 2.; cégjegyzékszáma: 01 06 510069; adószáma: 28643478-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,
Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „Kispest” Patika Betéti Társaság
(1194 Budapest, Ady Endre u. 176.; cégjegyzékszáma:
01 06 611869; adószáma: 29089086-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági
Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-004115/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
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A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-004123/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-003173/17. 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) Starwars Személy- és Vagyonvédelmi Betéti Társaság (1185 Budapest, Bodva u 11.; cégjegyzékszáma: 01 06 722387; adószáma: 20286743-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó ZRt., 1146 Budapest, Cházár András u. 9.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 8. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) JEPPE Építõipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1115 Budapest, Etele út 63.
7. em. 64.; cégjegyzékszáma: 01 06 742379; adószáma:
21025950-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó és Pénzügyi Tanácsadó Menedzser Zrt., 1148 Budapest, Fogarasi
út 58.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-08-001102/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TAHARA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1108 Budapest, Tóvirág u 12. 7. em. 30.; cégjegyzékszáma:
01 06 728538; adószáma: 20571379-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
TAHARA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
Ottó u. 6–8.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-08-001181/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FERRAMENTA ITALIANO Kereskedelmi Betéti Társaság végelszámolás alatt (1191
Budapest, Corvin körút 4. 4. em. 72.; cégjegyzékszáma:
01 06 738152; adószáma: 20911531-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
FERRAMENTA ITALIANO Kereskedelmi 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
23.Fpk.01-08-000615/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ER-TA Plusz Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1083
Budapest, Molnár Ferenc tér 3.; cégjegyzékszáma:
01 06 744645; adószáma: 21089367-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ER-TA Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
ER-TA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-08-001422/7. 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) NOVIT-AS PLUSZ Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt
(1133 Budapest, Dráva u 5/C; cégjegyzékszáma:
01 06 747855; adószáma: 20957131-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
NOVIT-AS PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
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Elõzõ székhelye(i):
7100 Szekszárd, Augusz István u 1–3.
1033 Budapest, Dráva u 5/C
Nem bejegyzett székhelye(i):
1056 Budapest, Belgrád rakpart 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-08-001942/6. 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) Compusoft 2000 Szolgáltató Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (1214 Budapest, Zöldfa
u 7. 4. em. 8.; cégjegyzékszáma: 01 06 749476; adószáma:
21362741-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
CompuSoft 2000 Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1054 Budapest, Kálmán I. u 14. 3. em. 1/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59. Lev.
cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-08-000878/6. 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) ZÉTÉSZ 2002 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1201 Budapest, Attila u 17. fszt. 1.; cégjegyzékszáma:
01 06 750099; adószáma: 21379967-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59. Lev.
cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-08-001109/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 27. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) Gold Fish Média Ügynökség Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1154 Budapest,
Csákberény utca 2.; cégjegyzékszáma: 01 06 755256; adószáma: 20166834-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Gold Fish Média Ügynökség Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1165 Budapest, Diósy L. u 28.
8230 Balatonfüred, Ibolya utca 2.
8627 Kötcse, Magyar utca 10.
Nem bejegyzett székhelye(i):
8627 Kötcse, Magyar utca 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szolgáltató Zrt., 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-006255/8. 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) HANG-FAL Kulturális és
Szolgáltató Betéti Társaság (1174 Budapest, Orgoványi
u. 13/B; cégjegyzékszáma: 01 06 766759; adószáma:
22103675-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-006559/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 25. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BIGYUSZ Kereskedelmi, Vendéglátóipari Betéti Társaság (1165 Budapest, Futórózsa
u. 68. 4. em. 1.; cégjegyzékszáma: 01 06 769430; adószáma: 22168784-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó ZRt., 1146 Budapest, Cházár András u. 9.
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A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-08-000162/5. 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) NOMI PLUS Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1222 Budapest, Komáromi út 57.; cégjegyzékszáma:
01 06 770885; adószáma: 22207463-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
NOMI PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-002992/7. 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) KULTI-FUVAR Teherfuvarozó Betéti Társaság (1093 Budapest, Lónyai utca 54.
alagsor; cégjegyzékszáma: 01 06 779715; adószáma:
24465719-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„PETI-SPED”Teherfuvarozó Betéti Társaság
Utép-Trans Utépítõ és Teherfuvarozó Betéti Társaság
Peti Sped 2000. Teherfuvarozó Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Peti Sped 2000. Teherfuvarozó Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2344 Dömsöd, Dózsa Gy. u. 53/B
1096 Budapest, Vendel utca 32. 1. em. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanácsadó Kft., 1107 Budapest Mázsa tér 5–7. Levelezési cím:
1539 Bp., Pf. 630.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-004773/8. 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) LAUTEC Vállalkozási Kft. (1146
Budapest, Thököly u. 86. fszt. 1.; cégjegyzékszáma:
01 09 064137; adószáma: 10278051-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3. Lev.
cím: 1398. Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-005011/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CENTROKONTAKT Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
végelszámolás alatt (1034 Budapest, Kenyeres u. 41.; cégjegyzékszáma: 01 09 069163; adószáma: 10412653-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
CENTROKONTAKT Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1011 Budapest, Gyorskocsi u. 12.
1026 Budapest, Endrõdi Sándor u. 25.
Nem bejegyzett székhelye(i):
4355 Nagyecsed, Zöldfa u. 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-08-000738/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PARTNER’ S Tanácsadási és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (1056 Budapest, Irányi út 21. 1. em., fióktelepe: 9011 Gyõr, Andrásvári út 2.; cégjegyzékszáma:
01 09 076356; adószáma: 10552900-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PARTNER’S /Tanácsadási és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság/
Elõzõ székhelye(i):
1021 Budapest II., Tárogató út 60. fszt.
11204 Budapest, Berekenye sétány 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.,
Lev. cím 1396 Budapest 62, Pf. 464.
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A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-004927/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) M Apartmanház Építõ és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1113 Budapest, Bartók B. út 106-110. A/a. ép. 2. em. 6.; cégjegyzékszáma: 01 09 167114; adószáma: 10764534-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KIN-PEX Alkatrészgyártó és Forgalmazó Kft.
M Apartmanház Építõ és Ingatlanforgalmazó Korlátolt
Felelõsségû Társaság
M Apartmanház Építõ és Ingatlanforgalmazó Korlátolt
Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
Elõzõ székhelye(i):
1112 Budapest XI., Sasadi út 124.
1123 Budapest, Kékgolyó u. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Tanácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., 1631 Budapest, Pf. 128.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-004661/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. január 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) T and T Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1173 Budapest, Határhalom u. 2. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 167251;
adószáma: 10766725-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1061 Budapest, Király u. 46.
1053 Budapest, Veres Pálné u. 9. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Válságmenedzser
Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1039 Budapest, Petõfi
Sándor u. 3.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-06-003851/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. június 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AMAR Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1119 Budapest, Fehérvári út 38.; cégjegyzékszáma: 01 09 261291; adószáma:
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10808885-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1142 Budapest, Rohonc u. 8/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-006309/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „PRIM-D” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1225 Budapest,
Kapisztrán u. 25; cégjegyzékszáma: 01 09 263302; adószáma: 10832965-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ECONOMIX Közgazdász Egyetemi Zrt., 1115 Budapest, Ildikó utca 21.
1518 Bp., Pf. 14.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-00-001536/21. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2002. április 2. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) KERKINA Kereskedelmi Kft. „felszámolás alatt” (1091 Budapest, Üllõi út 59. 2. em. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 369734; adószáma: 12036835-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KERKINA Kereskedelmi Kft.
Elõzõ székhelye(i):
1157 Budapest, Zsókavár u. 56. V. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó ZRt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27. 3/13., levelezési cím:1438 Bp., Pf. 489.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-001322/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TRIÓ’ 95 Építõipari Szolgáltató
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és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1172
Budapest, Bártfai u. 89.; cégjegyzékszáma: 01 09 465536;
adószáma: 12092794-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Contact Nord Felszámoló Vagyonkezelõ Kft., 1071 Budapest, István u. 47.
II/14., levelezési cím: 1241 Bp., Pf. 97.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-000744/20. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ZODONY Építészeti Korlátolt Felelõsségû Társaság (1114 Budapest, Kemenes utca 6.; cégjegyzékszáma: 01 09 469938; adószáma: 12152953-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Real-Holding Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1132 Victor Hugo
u. 11–15.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-08-000301/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MULTITRADE’96 Nemzetközi
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1089 Budapest, Vajda Péter u. 12.; cégjegyzékszáma: 01 09 561793; adószáma: 12174300-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MULTITRADE’96 Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségü Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1095 Budapest, Soroksári út 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.,
Lev. cím 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-005833/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 5. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) HAGA BUILD POOL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1148
Budapest, Nagy Lajos király útja 136.; cégjegyzékszáma:
01 09 568389; adószáma: 12243282-2-42) 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
25.Fpk.01-07-003649/11. 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) LAUDY INVEST Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1158 Budapest, József Attila utca 2/A; cégjegyzékszáma:
01 09 680482; adószáma: 11867733-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1116 Budapest, Fegyvernek u. 57.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VIENNA CONSULT Gazdasági és Adótanácsadó Kft., 1119 Budapest,
Petzvál József u. 56. fszt. 4–5.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-08-001177/6. 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) BERBIAN Ruházati és Textil Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1148 Budapest, Fogarassi út 51. fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 681399; adószáma: 12307081-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
DEXTOR TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
DEXTOR TRADE Ruházati és Textil Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság
BERBIAN Ruházati és Textil Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1027 Budapest, Horvát u. 2–12. III/27.
1016 Budapest, Szirtes u. 16. fszt. 2.
2092 Budakeszi, Huszár u. 12.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.,
Lev. cím 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.,
Lev. cím 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-08-001018/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-006029/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GENERAL ‘2000 Mezõgazdasági,
Építõipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt (1158 Budapest,
Klébelsberg
Kunó
u.
24.;
cégjegyzékszáma:
01 09 688670; adószáma: 11808424-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
GENERAL ‘2000 Mezõgazdasági, Építõipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8111 Seregélyes, Ady E. u. 145.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.,
Lev. cím 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. február 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GLASKASTEN INTERMEDIA
SERVICES Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1075 Budapest, Madách I. út 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 690282; adószáma: 11512237-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
GLASKASTEN INTERMEDIA SERVICES Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társasaság
Elõzõ székhelye(i):
9730 Kõszeg, Királyvölgyi u. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.,
Lev. cím 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-08-001023/7. 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) „EATONS 2000” Kereskedelmi,
Szolgáltató és Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1211 Budapest, Gyepsor u. 1.;
cégjegyzékszáma:
01
09
689823;
adószáma:
12374919-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„EATONS” Épitõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
„EATONS” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„EATONS 2000” Kereskedelmi, Szolgáltató és Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2051 Biatorbágy, Mókus u. 8.
1139 Budapest, Üteg utca 31.
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 8. fszt. 6.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1213 Budapest, Erdõsor u. 151. 4. em. 9.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-006991/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „PANNON 2000” Reklámügynökség Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt
(1035 Budapest, Derü u. 4. 1. em. 4.; cégjegyzékszáma:
01 09 691808; adószáma: 12544260-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„PANNON 2000” Reklámügynökség Korlátolt Felelõsségû Társaság
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
23.Fpk.01-07-004555/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 18. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) TELEMEISTER Építõipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû társaság (1204
Budapest, Zenta u. 2. A–B ép.; cégjegyzékszáma:
01 09 694231; adószáma: 12597196-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1222 Budapest, Tóth József u. 25.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
Ottó u. 6–8.
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A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-07-004980/16. 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) BETAPEND Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1126 Budapest,
Böszörményi út 34/B alags. fszt. 2.; cégjegyzékszáma:
01 09 696184; adószáma: 12638808-2-43) 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
6.Fpk.01-08-000032/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TUTTI-METAL-COLOR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (1016 Budapest, Mészáros u. 10.
4. em. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 694871; adószáma:
12611377-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.,
Lev. cím 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-08-001017/6. 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) M és I Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt. (1089 Budapest,
Vajda Péter utca 12. 81. ép. 2. em. 4.; cégjegyzékszáma:
01 09 696526; adószáma: 12646472-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.,
Lev. cím 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-08-003349/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) G and G Project Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (1118 Budapest, Sztregova
u. 22-28. fszt 11.; cégjegyzékszáma: 01 09 695644; adószáma: 12627231-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Gimesi I. Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
Fióktelepe(i):
5465 Cserkeszõlõ, Thermál-lakópark fszt. 21., fszt 53.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-08-002225/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ONGINET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1052 Budapest, Városház u. 10. 4. em. 1/B; cégjegyzékszáma: 01 09 697387;
adószáma: 12663996-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1.
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A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-08-000379/8. 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) MONTROL INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1172 Budapest, Õsagárd u. 73.; cégjegyzékszáma: 01 09 699193; adószáma: 12700329-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MONTROL INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1106 Budapest, Gyakorló u. 14. 9. em. 39.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.,
Lev. cím 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-08-001092/8. 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) PIG-BUSINESS Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(1031 Budapest, Csónakház u. 10.; cégjegyzékszáma:
01 09 701691; adószáma: 11591788-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PIG-BUSINESS Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6786 Ruzsa, Paprika u. l.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szolgáltató Zrt., 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-006880/9. 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) Kriszti és Társa Kulturális, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1077 Budapest, Rózsa u. 36., telephely: 1122 Bp., Maros
u. 23. I/4.; cégjegyzékszáma: 01 09 704390; adószáma:
12807213-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanácsadó Kft., 1107 Budapest Mázsa tér 5–7. Levelezési cím:
1539 Bp., Pf. 630.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-001015/12. 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) Magyar Sportügynökség Korlátolt
Felelõsségû Társaság (1021 Budapest, Hûvösvölgyi
út 74. 2. em. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 706969; adószáma: 12860258-2-41) 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
23.Fpk.01-07-006478/8. 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) GULAB Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság (1121 Budapest, Mese utca 1.
2. em. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 712981; adószáma:
12401123-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
INTÉRIEUR VERSAILLES Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
LOVE BITES Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1046 Budapest, Nagysándor u. 6.
8699 Somogyvámos, Fõ út 38.
8699 Somogyvámos, Fõ út 83.
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
10.Fpk.01-07-005184/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 16. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) EAGLE PROMOTION Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1067 Budapest, Eötvös u. 51. fszt. 2.; cégjegyzékszáma:
01 09 717118; adószáma: 13067568-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági
Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-005457/9. 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) „Bécsi Perec” Sütõipari Korlátolt
Felelõsségû Társaság (1157 Budapest, Kõrakás park 9/C
fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 717931; adószáma:
13084350-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-005580/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LA-CLEAN SZOLGÁLTATÓ
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1157 Budapest, Erdõkerülõ utca 33.; cégjegyzékszáma: 01 09 718221; adószáma:
11861988-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
LAURENTIUS 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
LA-CLEAN SZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Tóvárosi ln 57. 7. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRE-ACTIVE Szolgáltató Kft., 1051 Budapest, Dorottya u. 3. III. em. 4.
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A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-006179/9. 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) CLAVIUS Nyomdaipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1027 Budapest, Frankel Leó u. 11.; cégjegyzékszáma:
01 09 719464; adószáma: 13116105-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMANACH Pénzügyi, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II/17. 1364 Bp.,
Pf. 147.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-005319/10. 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) Thur-Bán Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1031 Budapest,
Nánási út 2. A ép. fszt. 12.; cégjegyzékszáma:
01 09 725533; adószáma: 13245287-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1094 Budapest, Berzenczey u. 16–18. A lház. 1. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev. cím 1398. Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-005905/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) abc CHEM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1221 Budapest,
Magdolna u. 6.; cégjegyzékszáma: 01 09 726637; adószáma: 13268233-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HATÁRKÕ 93 Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló Kft., 1132 Budapest,
Kresz Géza u. 27. fszt. 4.
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A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-003443/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 2. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MAATT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1211 Budapest,
Gyepsor u. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 730602; adószáma: 11291402-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
VeWa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7020 Dunaföldvár, Paksi út 68.
2400 Dunaújváros, Váczi Mihály utca 7. VI/4.
2400 Dunaújváros, Fáy A. utca 11. 8. em. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev. cím 1398. Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-005977/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KRIBENZIN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1053 Budapest,
Múzeum krt. 13.; cégjegyzékszáma: 01 09 732330; adószáma: 13381413-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Jogelõd(ök):
KRIBENZIN Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMANACH Pénzügyi, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II/17. 1364 Bp.,
Pf. 147.

A Fõvárosi Bíróság
29.Fpk.01-07-003025/22. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Hattyú Park Ingatlanforgalmazó
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1105 Budapest, Kõrösi
Csoma u. 53–55.; cégjegyzékszáma: 01 09 733281; adószáma: 13399836-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
1161 Budapest, Rákosi u. 91.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,
Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-004293/17. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) T & B UNIO Biztonságtechnikai és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1195 Budapest, Batthyány utca 18.; cégjegyzékszáma: 01 09 738140;
adószáma: 13051996-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2119 Pécel, Sárközi utca 27.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Tanácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., 1631 Budapest, Pf. 128.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-003251/10. 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) UNIVERSAL HUNGÁRIA Külkereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1075 Budapest, Madách I. út 13–14.; cégjegyzékszáma: 01 09 738305;
adószáma: 11138192-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9021 Gyõr, Szent István u. 11.
9021 Gyõr, Arany J. u. 28–32.
9021 Gyõr, Baross G. út 31.
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
6.Fpk.01-07-006143/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 23. napján jogerõre emelke-

2008/28. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

dett végzésével a(z) WEWE HUN Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1146 Budapest, Thököly
út 167. A ép. fszt 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 739378; adószáma: 13517630-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LIKVID-B Csõdmenedzser és Felszámoló Kft., 1051 Budapest, Nádor u. 26.,
1245 Bp., Pf. 974.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-005773/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 5. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) PNEU-MATIC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1151 Budapest,
Székely Elek u. 11.; cégjegyzékszáma: 01 09 739432; adószáma: 13178266-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PNEUMATIKA GYÕR Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9028 Gyõr, Fehérvári út 75.
1201 Budapest, Helsinki út 81.
Jogelõd(ök):
PNEUMATIKA GYÕR Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszámoló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A. I. em. 3.
Lev. cím 3501 Miskolc, Pf. 540.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-006382/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 5. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) FORMAGGIO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1239 Budapest,
Nagykõrösi út 353.; cégjegyzékszáma: 01 09 861759; adószáma: 11526089-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTORFELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
utca 29.
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A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-003077/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TECH – 2000 Számítástechnikai és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1083
Budapest, Szigony u. 2. B ép. Elõzõ fióktelepe: 2030 Érd,
Drégely u. 23.; cégjegyzékszáma: 01 09 875152; adószáma: 13575089-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2030 Érd, Szent István utca 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
6.Fpk.01-07-006358/7. 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) POLYBAU Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1031 Budapest,
Vízimolnár utca 4. 4. em. 33.; cégjegyzékszáma:
01 09 882380; adószáma: 10809666-2-41) 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
17.Fpk.01-08-001871/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) REDAKCIÓ GTI Korlátolt Felelõsségû Társaság (1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 14/B
IX. em. 66.; cégjegyzékszáma: 01 09 895838; adószáma:
10232774-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
AKCIÓ Mûvészeti Propaganda és Ügynöki Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2337 Délegyháza, Vörösmarty u. 27.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénzügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanácsadó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7. Budapest, Mázsa
tér 5–7., cégjegyzékszáma: 01 09 886496.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000235/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000203/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) B. I. H. Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (7626 Pécs, Fischer Béla utca 8.; cégjegyzékszáma: 02 06 071908; adószáma: 21903489-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Horváth és Bóli TRANS Áruszállító, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (7634 Pécs, Kutató dûlõ 61/1.; cégjegyzékszáma: 02 09 064432; adószáma: 11540407-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KOLLÁR Áruszállító Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7768 Vókány, Rákóczi u. 19.
7632 Pécs, Kamilla utca 1.
Jogelõd(ök):
KOLLÁR Egyéni Cég
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
5.Fpk.02-08-000026/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BAUHOLDING Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7362 Vásárosdombó, Külterület 06/2.; cégjegyzékszáma: 02 09 060829;
adószáma: 10636989-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7625 Pécs Kaposvári u. 22.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1146 Budapest,
Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000152/14. 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) FAZEKAS és BARTÓK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7632
Pécs, Kamilla u. 7.; cégjegyzékszáma: 02 09 064154; adószáma: 11367611-2-02) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7630 Pécs, Palahegyi út 45/1.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000345/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Harkányi Napsugár Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság – végelszámolás alatt – (7621 Pécs, Tímár u. 2.; cégjegyzékszáma: 02 09 065204; adószáma: 11547143-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
1111 Asztalosipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság
HARKÁNYI NAPSUGÁR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7630 Pécs, Álmos u. 77621 Pécs, Timár u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Felszámoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
1134 Budapest, Apály u. 4. B ép., cégjegyzékszáma: 01 09
724140.
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A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000564/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000216/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VARGA ÉS TÁRSAI Fafeldolgozó,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7694 Hosszúhetény, Felszabadulás utca 47.; cégjegyzékszáma: 02 09 068292; adószáma: 12903474-2-02)
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 bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ML-NET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7621 Pécs, Rákóczi
u. 39/C.; cégjegyzékszáma: 02 09 069892; adószáma:
13429256-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000233/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GOLD-BAU Magas- és Mélyépítõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság (7636 Pécs, Akácfa dûlõ
60080.; cégjegyzékszáma: 02 09 069396; adószáma:
13270409-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési
és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág utca 21., cégjegyzékszáma: 14 09 000928.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000292/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BALOGHNÉ ÉS TÁRSA Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (7720 Pécsvárad, Kossuth L. utca 51.; cégjegyzékszáma: 02 09 069844; adószáma: 13413914-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Jogelõd(ök):
BALOGHNÉ ÉS TÁRSA Építõipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000038/17. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FOODINVEST VITÁL TRADE
Befektetési Szolgáltatási és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7759 Lánycsók, Dózsa Gy. utca 70.;
cégjegyzékszáma:
02
09
070075;
adószáma:
13497745-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési
és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág utca 21., cégjegyzékszáma: 14 09 000928.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000642/17. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Észak-Hegyháti Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7342 Mágocs, Dózsa
György utca 84.; cégjegyzékszáma: 02 09 070261; adószáma: 13349350-2-02) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
HEROLD-HÚS Húsfeldolgozó Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7354 Váralja, Kossuth u. 62/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1146 Budapest,
Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.
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A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000346/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CSEGE TERMÁL Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (7700 Mohács, Radnóti lakótelep 7.
fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 02 09 070499; adószáma:
13636311-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
CSEGE TERMÁL Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1092 Budapest, Ferenc krt. 40. II./16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000284/10. 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) „UWYTA” Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Társaság (7629 Pécs, Névtelen
utca 1.; cégjegyzékszáma: 02 14 000030; adószáma:
18311941-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7627 Pécs, Hársfa utca 4.
7627 Pécs, Hársfa utca 36.
7679 Pécs, Névtelen utca 1.
Nem bejegyzett székhelye(i):
7627 Pécs, Hársfa utca 36.
Jogelõd(ök):
„UWYTA” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000212/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AGÓRA Kereskedelmi és Szolgál-
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tató Betéti Társaság (6300 Kalocsa, Tóth Mike u. 12/B;
cégjegyzékszáma:
03
06
100682;
adószáma:
20444017-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6300 Kalocsa, Mogyoró u. 4.
6300 Kalocsa, Szt. István K. u. 42. II. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON VAGYONKEZELÕ FELSZÁMOLÓ Tanácsadói Kft., 1025
Budapest, Szépvölgyi út 52., cégjegyzékszáma: 01 09
063050.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000382/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Janzsó-Ma-Peróka Tanácsadó és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(6000 Kecskemét, Szimferopol tér 21. 1. em. 1.; cégjegyzékszáma: 03 06 108318; adószáma: 20155236-1-03) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Janzsó-Ma-Peróka Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000782/15. 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) T. J. K. I. Gépjármû Kereskedelmi Betéti
Társaság (6078 Jakabszállás, Kun Béla utca 23.; cégjegyzékszáma: 03 06 110148; adószáma: 20769176-2-03) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zrt., 1134 Budapest, Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10
041640.
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000377/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SZIKLA-TRAK Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(6000 Kecskemét, Szeder utca 1.; cégjegyzékszáma:
03 06 111556; adószáma: 21380943-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SZIKLA-TRAK Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Czollner köz 36.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000588/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) B-ÉLELMISZER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG (6000
Kecskemét, Kisfaludy u. 6–8.; cégjegyzékszáma:
03 06 111981; adószáma: 21487909-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Sztravinszkij utca 50.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
13.Fpk.03-08-000278/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HILG Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecskemét, Búzavirág
utca 36.; cégjegyzékszáma: 03 09 104581; adószáma:
11420206-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
HILG for MEN Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Csányi u. 12.
6000 Kecskemét, Csányi krt 12.
Jogelõd(ök):
Bács-Kiskun Megyei Beruházási Korlátolt Felelõsségû
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
13.Fpk.03-08-000277/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SZERVÁLL Fémszerkezet Gyártó,
Szerelõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecskemét, Tatársor 1/A; cégjegyzékszáma:
03 09 108161; adószáma: 11992196-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zrt., 1134 Budapest, Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10
041640.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000238/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „D-TECH 2005” Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6500 Baja,
Szent Antal u. 93/B; cégjegyzékszáma: 03 09 112419;
adószáma: 13476636-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett székhelye(i):
6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Holding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6722 Szeged, Béke u. 2/C, cégjegyzékszáma: 06 09
002839.
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000344/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
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A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Holding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 63., cégjegyzékszáma:
06 09 002839.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 27. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) S-HÁZ INGATLANFORGALMAZÓ KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG
(6400 Kiskunhalas, Felsõszállás puszta 338/4.; cégjegyzékszáma: 03 09 113692; adószáma: 11544236-2-03) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7627 Pécs, Marx u. 49/2.
7629 Pécs, Névtelen u. 1.
6758 Röszke, Kossuth L. u. 4/A
6722 Szeged, Zászló u. 3.
6758 Röszke, Eperjes dûlõ 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) Földesi és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (5525 Füzesgyarmat, Klapka
u. 29.; cégjegyzékszáma: 04 06 006108; adószáma:
20664064-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41., cégjegyzékszáma: 01 09 681843.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000135/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-08-000077/7. 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) PROJECT – ITALIA Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(5600 Békéscsaba, Wlassits Sétány 2/III.; cégjegyzékszáma: 04 06 004780; adószáma: 20872780-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: COOP Szeged Kereskedelmi Regionális Rt., 6721 Szeged, Szent István
tér 16., cégjegyzékszáma: 06 10 000275.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Ozsváth és Társai Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (5600 Békéscsaba, Fényesi
utca 182.; cégjegyzékszáma: 04 06 006611; adószáma:
20998444-2-04) 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.04-08-000123/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-08-000073/11. 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) INTERÁLIA Mezõgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (5931 Nagyszénás, Hõsök u. 31.; cégjegyzékszáma: 04 06 005094; adószáma: 20875707-2-04) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NIRIVI Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság (5500 Gyomaendrõd, Gábor
Áron utca 8.; cégjegyzékszáma: 04 06 007503; adószáma:
21589616-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-08-000096/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1075 Budapest, Kazinczy
u. 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-08-000045/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-08-000105/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) JOSZT Gyógyszerészeti és Gyógyszerkereskedelmi Betéti Társaság (5836 Dombegyház,
Aradi út 2.; cégjegyzékszáma: 04 06 007664; adószáma:
21844984-2-04) 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 bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ALFA-MENT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5600 Békéscsaba, Tessedik u. 40/1.; cégjegyzékszáma: 04 09 005440; adószáma: 11048709-2-04) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanácsadó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzékszáma: 01 09 705817.

A Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-08-000052/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000122/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TRIDEM-BAU Építõipari Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (5540 Szarvas,
Bacsó B. u. 21/1.; cégjegyzékszáma: 04 06 008116; adószáma: 22178422-2-04) 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 bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ÉDENKERT FOGADÓ Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5600 Békéscsaba, Tiloló u. 2.; cégjegyzékszáma: 04 09 005485; adószáma: 12791572-2-04) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szolgáltató Zrt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/1., cégjegyzékszáma: 01 10 043170.

A Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-08-000082/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-08-000049/13. 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) EURO-MINDEN’S Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5600 Békéscsaba, Bánát u. 19.; cégjegyzékszáma: 04 09 003493;
adószáma: 11055303-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „GRÓF ÉS TÁRSA” Építõipari
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (5540 Szarvas, Krúdy utca 10.; cégjegyzékszáma:
04 09 005759; adószáma: 12964747-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 10 041773.

A bíróság által kijelölt felszámoló: COOP Szeged Kereskedelmi Regionális Rt., 6721 Szeged, Szent István
tér 16., cégjegyzékszáma: 06 10 000275.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-08-000083/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-08-000117/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) K & P TRANS Árufuvarozási, Szállítmányozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (5530 Vésztõ, Kinizsi u. 1.; cégjegyzékszáma: 04 09 006376; adószáma: 13306492-2-04)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1399 Budapest, Szent István krt. 1.
Pf. 701/313., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Toaszt Sütõ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5940 Tótkomlós, Garay u. 8.; cégjegyzékszáma: 04 09 006734; adószáma: 13388867-2-04) 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 Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-08-000079/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000258/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ÚJ ANIMALFRUCT Zöldség- és
Gyümölcsfeldolgozó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5920 Csorvás, Kisfaludy u. 35.; cégjegyzékszáma:
04 09 006393; adószáma: 13316635-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzékszáma: 01 09 562281.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Tisza-melléki Beszerzõ és Értékesítõ Szövetkezet „Végelszámolás alatt” (3527 Miskolc,
Fonoda u.; cégjegyzékszáma: 05 02 000698; adószáma:
12533222-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Tisza-melléki Beszerzõ és Értékesítõ Szövetkezet
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-08-000005/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000206/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Union-Safe Vagyonvédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5700 Gyula,
Vásárhelyi Pál u. 4. II. em. 3.; cégjegyzékszáma:
04 09 006398; adószáma: 13319573-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) STRATFORD Szolgáltató Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (3530 Miskolc, Széchenyi u. 22. II/2.; cégjegyzékszáma: 05 06 005349; adószáma: 21299274-1-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
„SENIOR-SATURNUS KISVÁRKONYI” Language
Services Oktató és Fordító BT.
„SENIOR-SATURNUS KISVÁRKONYI” Oktató és
Fordító Bt.
„STRATFORD Nyelviskola” és Fordítóiroda Kisvárkonyi Bt.
„STRATFORD Nyelviskola” Fordító és Szolgáltató
Betéti Társaság
STRATFORD Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3530 Miskolc, Széchenyi u. 92.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyonértékelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszáma: 01 10 041596.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000194/5. 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) Hutter és Társa „ ÉLETJEL” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (3527 Miskolc, Zsolcai kapu u. 34.; cégjegyzékszáma: 05 06 009638; adószáma: 20278148-2-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Hutter és Társa „ÉLETJEL” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

4031

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
2.Fpk.05-08-000189/5. 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) NITRAM 2003. Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (3434 Mályi, Kölcsey Ferenc u. 5.; cégjegyzékszáma: 05 06 013843; adószáma:
21591174-1-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000157/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Fa-Speed Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3800 Szikszó, Arany J. u. 30.; cégjegyzékszáma: 05 06 015686; adószáma: 22252676-2-05)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000037/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PI-BETT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3450 Mezõcsát, Dózsa György
u. 50/A; cégjegyzékszáma: 05 06 012120; adószáma:
21075584-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PI-BETT Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3434 Mályi, Rákóczi u. 84.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000182/5. 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) GE-VI AUTÓ Kereskedelmi, Szolgáltató és Fuvarozó Betéti Társaság (3700 Kazincbarcika, Mátyás Király u 9. fszt. 1.; cégjegyzékszáma:
05 06 015838; adószáma: 21537808-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1201 Budapest, Berkenye sétány 9. 10. em. 41.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000217/6. 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) WIKI Építõipari Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3957 Zalkod, Petõfi u. 61.; cégjegyzékszáma: 05 09 003841; adószáma: 10509689-2-05) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2500 Esztergom, Lázár Vilmos u. 59.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Rényvénytársaság, 1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-08-000193/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MAFS Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2.; cégjegyzékszáma:
05 09 009698; adószáma: 12856626-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MAFS Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyonértékelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszáma: 01 10 041596.

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-08-000148/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AT-LASZ 4000 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság – végelszámolás alatt –
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(6794 Üllés, Huszár u. 6.; cégjegyzékszáma:
06 06 010261; adószáma: 20181806-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
AT-LASZ 4000 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6727 Szeged, Bokányi Dezsõ u. 37.
6727 Szeged, Szúnyog út 143.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Zrt., 1024 Budapest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
044406. (A helyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey
u. 13. II. em. 7.)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000137/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „GOLD CLASSIC CO.” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (6727 Szeged, Gábor Áron u. 4/B; cégjegyzékszáma: 06 06 013208; adószáma: 21385584-1-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
„GOLD CLASSIC” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6720 Szeged, Feketesas utca 24–26. 1. em. 2.
6723 Szeged, Hajós u. 19. A ép. 4. em. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanácsadó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzékszáma: 01 09 705817. (A helyi kirendeltség címe: 6771 Szeged, Makai út 21.)

A Csongrád Megyei Bíróság
12.Fpk.06-08-000338/5. 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) Meló-fix Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (6793 Forráskút, Átokháza
dûlõ 75.; cégjegyzékszáma: 06 06 014853; adószáma:
22149251-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Meló-fix Szolgáltató Betéti Társaság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.
(A helyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000482/26. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TECHNOMONT Szerelõipari kft.
(6750 Algyõ, MOL Rt. Ipartelep Déli út; cégjegyzékszáma: 06 09 000150; adószáma: 10304398-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Kémény Épitõ és Szervizelõ Kft
Elõzõ székhelye(i):
6750 Szeged-Algyõ, NKFV Ipartelep Déli utca
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanácsadó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzékszáma: 01 09 705817. (A helyi kirendeltség címe: 6771 Szeged, Makai út 21.)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000069/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
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06 09 000788; adószáma: 10487194-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926. (A helyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000595/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. március 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GÚ-LAK Építõipari és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelõsségû Társaság (6728 Szeged,
Külterület II. Tanya 4.; cégjegyzékszáma: 06 09 009400;
adószáma: 13332990-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
6726 Szeged, Borostyán u. 28.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.
(A helyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000088/9. 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) ARKO Nagykereskedõ Ipari Termelõ Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6771
Szeged, Makai u. 40.; cégjegyzékszáma: 06 09 000330;
adószáma: 10348776-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BEEP SCIENCE Számítástechnikai Kft. (6720 Szeged, Gogol u. 7.; cégjegyzékszáma:
06 09 009744; adószáma: 13442745-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.
(A helyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000677/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Csongrád Megyei Bíróság
12.Fpk.06-08-000309/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ARANY ÉKSZER Kereskedelmi
Kft (6760 Kistelek, Kossuth u. 9.; cégjegyzékszáma:

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 30. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SAM HEIST Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (6772
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Deszk, Alkotmány u. 13.; cégjegyzékszáma: 06 09 010235;
adószáma: 13600033-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SAM HEIST Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084. (A helyi
kirendeltség címe: 6720 Szeged, Deák F. u. 2. mfszt. 7.)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000174/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) A-POLYtechnic KERESKEDELMI
ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ
TÁRSASÁG (6900 Makó, Szent János tér 16.; cégjegyzékszáma: 06 09 010592; adószáma: 13722951-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Jogelõd(ök):
A-POLYtechnik Kereskedelmi és Szolgáltató Közkereseti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084. (A helyi
kirendeltség címe: 6720 Szeged, Deák F. u. 2. mfszt. 7.)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000192/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) INEZÉP 2006 Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6791 Szeged-Kiskundorozsma, Hegedû u. 14.; cégjegyzékszáma: 06 09 010692; adószáma: 13759735-2-06) 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.)
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A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000115/10. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GLOB-FERRO Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6800 Hódmezõvásárhely,
Ady Endre u. 43. 2. em. 211.; cégjegyzékszáma:
06 09 011642; adószáma: 11583224-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
AUDIT-PARTNER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság
AUDIT-PARTNER DUÓ Könyvvizsgáló és Tanácsadó
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3533 Miskolc, Lorántffy Zs. u. 33.
1082 Budapest, Baross u. 94. 1. em. 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanácsadó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzékszáma: 01 09 705817. (A helyi kirendeltség címe: 6771 Szeged, Makai út 21.)

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000108/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VÁMCENTER Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (9082 Nyúl, Tavasz u. 44.; cégjegyzékszáma: 08 06 009261; adószáma: 20753157-2-08)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „Hunyadi” Válságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000123/8. 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) CARLOS Fakitermelõ és Szállító
Betéti Társaság (9400 Sopron, IV. László király utca 22.
3. em. 11.; cégjegyzékszáma: 08 06 011042; adószáma:
21499034-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Kft., 1034
Budapest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09
066529.
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10258187-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9200 Mosonmagyaróvár, Lenin u. 67.
9200 Mosonmagyaróvár, Pozsonyi út 71.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3. Postacím: 1398
Budapest, Pf. 593., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-08-000085/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BEU Kivitelezõ és Szolgáltató Betéti
Társaság (9241 Jánossomorja, Lajos u. 13.; cégjegyzékszáma: 08 06 011254; adószáma: 21562185-2-08) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1027 Budapest, Varsányi
Irén u. 38. fszt. 1. (1535 Budapest, Pf. 933., cégjegyzékszáma: 01 09 689092.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-08-000369/3. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) JORDAN K és K Mezõgazdasági
Korlátolt Felelõsségû Társaság (9147 Dör, Rákóczi
u. 8/B; cégjegyzékszáma: 08 09 003108; adószáma:
11125932-1-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és
Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000495/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TÁP-TAKARMÁNY Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (9400 Sopron, Fapiac
u. 17. fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 08 06 013291; adószáma:
22320461-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9700 Szombathely, Mikes Kelemen utca 17. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRUDENS PROFIT
CONTROLL Vagyonkezelõ Kft., 4625 Záhony, Szebecse
u. 4., cégjegyzékszáma: 08 09 007188.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000358/17. 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) „MÖLZNER” Közlekedéstechnikai
Fejlesztõ Prototypus Kivitelezõ és Külkereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (9178 Hédervár, Rózsa
F. u. 21.; cégjegyzékszáma: 08 09 000014; adószáma:

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000129/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) RÁBA-CHEM Vagyonkezelõ és
Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (9027 Gyõr, Puskás Tivadar utca 12.; cégjegyzékszáma: 08 09 008544; adószáma: 11934307-2-08) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Hachiko Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9026 Gyõr, Gyümölcs u. 32.
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
6.Fpk.08-08-000107/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 13. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) AXUS MOTOR Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9400 Sopron, Kõszegi utca 5.; cégjegyzékszáma: 08 09 009160;
adószáma: 12544727-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Investor Moto Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9400 Sopron, Gyepû út 7. B ép.
9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1576 Budapest,
Pf. 52., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-08-000087/6. 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) MÁRVÁNY ÉS GRÁNIT Termelõ,
Kereskedõ, Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9224 Rajka, Márialigeti út 1.; cégjegyzékszáma:
08 09 011307; adószáma: 13061878-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Gazdasági
Szolgáltató Kft., 9700 Szombathely, Engels u. 34., cégjegyzékszáma: 18 09 000366.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000321/7. 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) „FITTING 95” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4071 Hortobágy, Czinege J.
u. 48; cégjegyzékszáma: 09 06 004337; adószáma:
22860644-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A., cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

2008/28. szám

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000165/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CEM-EXTRA Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4123 Hencida, Zöldfa
utca 24.; cégjegyzékszáma: 09 06 005634; adószáma:
22875387-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PC-STÚDIÓ 96’ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
ALOE-FITT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
PC-STÚDIÓ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ
BETÉTI TÁRSASÁG
Elõzõ székhelye(i):
4028 Debrecen, Homok u. 107.
4033 Debrecen, Huszár Gál u. 46.
4031 Debrecen, Kiss Ernõ u. 32.
4150 Püspökladány, Jog utca 12. 3. em. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-Invest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000148/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ATTIFER-’96 Ipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4031 Debrecen, István
út 39. 7. em. 23.; cégjegyzékszáma: 09 06 006259; adószáma: 22881870-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ATTIFER-’96 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4032 Debrecen, Borbíró tér 8. VI/44.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszámoló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A l. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016. (A helyi kirendeltség címe: 3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11.)
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000190/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „3 S. 2000” Termelõ és Értékesítõ
Betéti Társaság (4090 Polgár, Rákóczi út 67.; cégjegyzékszáma: 09 06 007995; adószáma: 20193618-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4090 Polgár, Kassa út 2. B ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszámoló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A l. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016. (A helyi kirendeltség címe: 3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11.)

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000641/14. 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) CZERA-KER Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társág (4027 Debrecen, Füredi út 54.
2. em. 8.; cégjegyzékszáma: 09 06 011972; adószáma:
21492910-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRT., 1024 Budapest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
044406.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRT., 1024 Budapest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
044406.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000166/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LA-KIR Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4031 Debrecen, Derék utca 16. 8. em. 66.; cégjegyzékszáma:
09 06 012617; adószáma: 21813649-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 674540.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000183/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) LISZTES Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (4272 Sáránd, Arany János utca
045/1320 hrsz.; cégjegyzékszáma: 09 06 013208; adószáma: 21937167-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRT., 1024 Budapest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
044406.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000330/7. 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) CASH-MAX 3000 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4031 Debrecen, István
út 119. 8. em. 26.; cégjegyzékszáma: 09 06 012082; adószáma: 21516816-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
CASH-MAX 3000 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000168/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) D-TRIÓ 2005 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4031 Debrecen, Derék
utca 64. 10. em. 80.; cégjegyzékszáma: 09 06 013715;
adószáma: 22144146-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000267/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DUSA-TUTTI Építõipari és Kereskedelmi Betéti Társaság (4002 Debrecen, Biczó István
kert 604/47. hrsz.; cégjegyzékszáma: 09 06 014454; adószáma: 22297017-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A., cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000305/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BIHAR TOLL 2006 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4116 Berekböszörmény,
Kossuth utca 10.; cégjegyzékszáma: 09 06 014549; adószáma: 22313599-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-Invest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000325/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) COVERING Építõipari, Szakipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4031 Debrecen, Derék u. 231. 3. em. 9.; cégjegyzékszáma: 09 09 005791; adószáma: 11559498-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

2008/28. szám

Elõzõ székhelye(i):
4031 Debrecen, István u. 121. IX/28.
Jogelõd(ök):
COVERING Építõipari, Szakipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000028/12. 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) TOLL 99 Mezõgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4033 Debrecen, Apafája utca 6.; cégjegyzékszáma:
09 09 006662; adószáma: 11846851-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-08-000450/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „FLAT-MOD” Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4211 Ebes,
Tavasz u. 26.; cégjegyzékszáma: 09 09 008062; adószáma: 12669480-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„FLAT-HOUSE” Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság
„FLAT-MOD” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4079 Debrecen, Szárcsa utca 25.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-Invest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

2008/28. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000897/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) VERTIKÁL-D Ipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4031
Debrecen, Bartók Béla u. 9.; cégjegyzékszáma:
09 09 008192; adószáma: 12699803-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4027 Debrecen, Füredi u. 49–51.
Jogelõd(ök):
SZEZÁM Sütõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság /kiválás/
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000331/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MÁRKÓ ÉLKER FOOD Élelmiszerkereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4031
Debrecen, Tócóskert tér 8. V. em. 36.; cégjegyzékszáma:
09 09 009506; adószáma: 13005191-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BOLGÁR ÉS TÁRSA Csapágy- és Szerszám Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
VODOX Nagykereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4090 Polgár, Hunyadi út 34.
Nem bejegyzett székhelye(i):
3300 Eger, Tövikes tér 10. 3. em. 21.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 674540.
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dett végzésével a(z) MEDBIOTECH Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4274
Hosszúpályi, Földvár u. 93.; cégjegyzékszáma:
09 09 009534; adószáma: 13011505-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SALDO Gazdasági
és Vállalkozási Tanácsadó Kft., 4024 Debrecen, Piac
u. 58. 2. lház. fszt. 3., cégjegyzékszáma: 09 09 000529.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000802/15. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TOMMY-SPEED Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4060 Balmazújváros, Ságvári Endre utca 29.; cégjegyzékszáma:
09 09 012307; adószáma: 13671099-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonkezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000336/7. 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) SÁRRÉT-SZIGET Mezõgazdasági,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4171 Sárrétudvari, Ady E. utca 2.; cégjegyzékszáma: 09 09 012434; adószáma: 13698898-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-Invest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000267/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000324/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 6. napján jogerõre emelke-

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 21. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ARIADNE 95. Gyártó és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (3200 Gyöngyös, Hertelendy 3 II. 3. ép.; cégjegyzékszáma:
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10 06 021497; adószáma: 23245329-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ARIADNE 95. Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
ARIADNE 95. Gyártó és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3200 Gyöngyös, Mérges u. l5. IV/25.
3300 Eger, Orczy u. 8. 3. em. 13.
3200 Gyöngyös, Orczy utca 8. 3. em. 13.
Nem bejegyzett székhelye(i):
3200 Gyöngyös, Hertelendy u. 3. 2. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000160/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MÁTRAFÛ Kereskedelmi Betéti
Társaság (3247 Mátraballa, Mezõ I. u. 2.; cégjegyzékszáma: 10 06 022782; adószáma: 23257715-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
GYÓGYNÖVÉNY Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3240 Parád, Kossuth u. 206/B
3240 Parád, Kossuth u. 182.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C,
cégjegyzékszáma: 01 10 043489.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000238/5. 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) PARTNER-KER Bútorgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3200 Gyöngyös, Szent István utca 2. fszt. 17. ép.; cégjegyzékszáma:
10 06 024030; adószáma: 20728502-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Partner-KER Ruházati Kiskereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság
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Elõzõ székhelye(i):
3200 Gyöngyös, Aranysas u. 27.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzékszáma: 01 09 562281.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000049/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) K+T KER Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3021 Lõrinci, Bajcsy-Zsilinszky
utca 36.; cégjegyzékszáma: 10 06 024769; adószáma:
21142134-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Rt., 1024 Budapest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
044406.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000228/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MIKRO-2002. Kereskedelmi Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (3300 Eger, Töviskes
tér 11. 6. em. 40.; cégjegyzékszáma: 10 06 024833; adószáma: 21172447-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MIKRO-2002. Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/13., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000099/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BAD SECTOR Számítástechnikai
Betéti Társaság (3000 Hatvan, Gárdonyi Géza utca 6.; cégjegyzékszáma: 10 06 025122; adószáma: 21452550-2-10)
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adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3000 Hatvan, Mészáros Lázár u. 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CONSULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékelõ Rt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., cégjegyzékszáma: 01 10 042573.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000239/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Bo-Be Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (3000 Hatvan, Dézsmaszéki út 14.; cégjegyzékszáma: 10 06 025777; adószáma: 20786621-2-10)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2116 Zsámbok, Deák Ferenc u. 4.
3000 Hatvan, Csaba u. 24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000127/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) FEHÉR és FEHÉR Zöldség-Gyümölcskereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(3231 Gyöngyössolymos, Ady E. u. 29.; cégjegyzékszáma: 10 06 025888; adószáma: 21971284-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
FEHÉR és PALKÓ Zöldség-Gyümölcskereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827.
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A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000237/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MULTI-CENT MARKETING
Szervezõ és Szolgáltató Betéti Társaság (3252 Erdõkövesd, Hunyadi u. 106.; cégjegyzékszáma: 10 06 026717;
adószáma: 26804828-2-10) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9700 Szombathely, Wesselényi u. 22.
9700 Szombathely, Batsányi J. u. 37.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Rt., 1024 Budapest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
044406.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000220/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Eger Autó Gépjármû-kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3324
Felsõtárkány, József Attila út 17.; cégjegyzékszáma:
10 09 025165; adószáma: 12916627-2-10) 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.
û

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000097/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KOHON-TECHNIKA Ablakgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3250 Pétervására, Nefelejcs utca 6.; cégjegyzékszáma:
10 09 026058; adószáma: 13295505-1-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INSOLVENT Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1115 Budapest, Ildikó utca 21., cégjegyzékszáma: 01 09 163235.
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A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000221/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000026/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Á. J. PÉK Sütõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3385 Tiszanána, Fõ
út 114.; cégjegyzékszáma: 10 09 026565; adószáma:
13536503-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ILLÉS Szeszipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (3252 Erdõkövesd, Hunyadi út 106.; cégjegyzékszáma: 10 09 027273; adószáma: 11210007-2-10)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3065 Pásztó, Vár út 8.
Jogelõd(ök): ILLÉS ZOLTÁN Szeszipari Egyéni Cég
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dual-Perfekt Gazdasági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Karinthy F. út 4–6.
II. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 717900.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000151/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Pedit Design Díszmûkovácsipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3200
Gyöngyös, Kenyérgyár út 9.; cégjegyzékszáma:
10 09 026801; adószáma: 13637697-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/13., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000103/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Hegyi és Társa 2006 Munkaerõ-közvetítõ, -kölcsönzõ, Gyümölcs- és Zöldségfeldolgozó Korlátolt Felelõsségû Társaság (3351 Verpelét,
Nyár u. 7.; cégjegyzékszáma: 10 09 026862; adószáma:
13667034-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000162/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) PRESS-BRÓKER Kereskedelmi és
Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3397 Maklár, Nagyalvég u. 54.; cégjegyzékszáma:
10 09 027556; adószáma: 12593350-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1203 Budapest, Hársfa sétány 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000150/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) INSPEXEL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3245 Recsk,
Hunyadi János út 232.; cégjegyzékszáma: 10 09 027635;
adószáma: 12473867-2-10) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1149 Budapest, Pillangó park 8/a. F 4.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Deloitte Üzletviteli
és Vezetési Tanácsadó Részvénytársaság, 1051 Budapest,
Nádor u. 21., cégjegyzékszáma: 01 10 044100.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Felszámoló és Tanácsadó Kft., 2890 Tata, Ady E. u. 67., cégjegyzékszáma: 11 09 002635.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070377/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070222/20. 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) Zentai és Schmidt Kereskedelmi
Betéti Társaság (2541 Lábatlan Rozália u. 78.; cégjegyzékszáma: 11 06 002702; adószáma: 23642214-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Telephelye(i):
2543 Süttõ Liget tér l
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 11 09 679649.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 29. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KARA-BÁR Kereskedelmi és Vendéglátóipari Betéti Társaság (2890 Tata, Ady Endre
út 13.; cégjegyzékszáma: 11 06 008461; adószáma:
21581780-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Bárdos lakópark 1/A fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCO Vagyonkezelõ és Tanácsadó Kft., 9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 37.
fszt. 2., cégjegyzékszáma: 08 09 003091.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070417/7. 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) KISFÕDARAB Javító és Szolgáltató Betéti Társaság (2800 Tatabánya, Sárberki-ltp. 611.
3/11.; cégjegyzékszáma: 11 06 005668; adószáma:
23673811-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070392/7. 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) MMI-DIAMOND-GUARD
Szolgáltató Betéti Társaság (2800 Tatabánya, Gál
I.-ltp. 406.; cégjegyzékszáma: 11 06 007574; adószáma:
21093803-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Gál ltp. 406. 3. em. 13.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070345/7. 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) BUSINESS & C. IMPORT-EXPORT Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya,
Fõ tér 36.; cégjegyzékszáma: 11 09 007123; adószáma:
11825577-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ENI-METAL TRADE Kereskedelmi Korlátolt Felõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2890 Tata, Agostyáni út 45.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Rt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 03 10 100225.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070146/9. 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) Orienter Consulting Kereskedelmi
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és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Esztergomi u. 11. 2. em. 12.; cégjegyzékszáma:
11 09 008658; adószáma: 12820300-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BAMON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Réti út 35. fszt. 2.
2800 Tatabánya, Hadsereg út 89.
Fióktelepe(i): 8200 Veszprém, Budapest u. 58.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 11 09 679649.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070335/7. 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) EN-DEUX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Cementgyári út 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 009447;
adószáma: 13080882-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Vadász út 68. 4. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó ZRt., 1092 Budapest, Ferenc krt. 40. 2. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070229/7. 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) RENA MIX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2890 Tata, Komáromi út 153/18.; cégjegyzékszáma: 11 09 009513; adószáma: 13101792-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Telephelye(i):
2890 Tata, Nefejelcs u. 17.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 11 09 679649.
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070116/9. 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) BIZNYISZ DECEMBER Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya,
Komáromi út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 012447;
adószáma: 13675299-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
METAL HUNGARY 2006 Gyártó, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1183 Budapest, Thököly út 34.
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 Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-08-000120/3. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) KÕRÖSI MIHÁLY ÉS TÁRSA
Építõipari Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(2177 Erdõtarcsa, Rákóczi út 40.; cégjegyzékszáma:
12 06 003382; adószáma: 20166858-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KÕRÖSI MIHÁLY ÉS TÁRSA Építõipari Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gazdasági, Mûszaki Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., cégjegyzékszáma:
01 09 160583.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000112/4. 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) NÓGRÁD CSIBEHÚS Baromfifeldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (3132 Nógrádmegyer, Major
0125/2. hrsz.; cégjegyzékszáma: 12 09 004343; adószáma:
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13232151-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
NÓGRÁD CSIBEHÚS Baromfifeldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3132 Nógrádmegyer, Major 0125/1. hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gazdasági, Mûszaki Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., cégjegyzékszáma:
01 09 160583.
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A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-08-000214/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 24. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MI-PA Szolgáltató Betéti Társaság
(2340 Kiskunlacháza, Lahner György u. 3.; cégjegyzékszáma: 13 06 021770; adószáma: 24568520-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Fióktelepe(i):
2336 Dunavarsány, Nyár u. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-08-000084/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TOMPÓ-BAU Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3132 Nógrádmegyer, Petõfi út 155.; cégjegyzékszáma:
12 09 005150; adószáma: 13907419-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVENT Vállalkozásfejlesztési, Kereskedelmi és Továbbképzõ Kft., 3100
Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 000931.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-07-000277/16. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) SM-TRANS-2003 Szállítmányozási
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3100
Salgótarján, Csokonai u. 63.; cégjegyzékszáma:
12 09 005155; adószáma: 13112967-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9542 Nemeskocs, Kossuth Lajos utca 12.
3770 Sajószentpéter, Dankó P. u. 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gazdasági, Mûszaki Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., cégjegyzékszáma:
01 09 160583.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-002189/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 19. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) UNITED DEPOT Budapest Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2046 Törökbálint, DEPO Raktárváros közp. ép.; cégjegyzékszáma:
13 09 083157; adószáma: 12295818-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-002077/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Bánk-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2340 Kiskunlacháza, Dózsa Gy. utca 146.; cégjegyzékszáma: 13 09 094433;
adószáma: 13024026-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NASZÁLYHOLDING-VÁC Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 2600 Vác,
Széchenyi u. 10–12., cégjegyzékszáma: 13 09 063541.
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A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-002339/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 14. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HUG-SUN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2000 Szentendre, Nap u. 24.; cégjegyzékszáma: 13 09 106207; adószáma: 13638375-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-002642/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ETALON TM Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2100 Gödöllõ, József Attila
utca 12.; cégjegyzékszáma: 13 09 112681; adószáma:
13081515-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
ETALON Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1088 Budapest, Krúdy Gy. u. 4.
Fióktelepe(i):
7150 Bonyhád, Mester u. 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonkezelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Budapest, Csévi u. 11/B, cégjegyzékszáma: 01 09 461424.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000209/5. 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) NICOTEXT Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(8840 Csurgó, Basakuti utca 43.; cégjegyzékszáma:
14 06 305065; adószáma: 20545936-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
NICOTEXT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000052/11. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 5. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) NO-VA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7530 Kadarkút, Körmendi út 24.; cégjegyzékszáma: 14 06 307113; adószáma: 21902550-2-14) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000108/9. 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) Herczeg Rendezvényszervezõ és
Szolgáltató Betéti Társaság (7400 Kaposvár, Jutai
út 45/C; cégjegyzékszáma: 14 06 307367; adószáma:
22099637-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000103/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) MILÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7500 Nagyatád, Hunyadi utca 7.
2. em. 14.; cégjegyzékszáma: 14 06 307870; adószáma:
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22292593-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000201/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) NIKOS TAVERNA 2007 Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(8638 Balatonlelle, Lékai utca 1.; cégjegyzékszáma:
14 06 308144; adószáma: 22389732-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
NIKOSZ TAVERNA 2007 Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési
és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág u. 21., cégjegyzékszáma: 14 09 000928. (A helyi kirendeltség címe:
7400 Kaposvár, Virág u. 21.)

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000546/16. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BLUE MARIN 2000 Vendéglátó és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7400
Kaposvár, Kaposfüredi u. 212.; cégjegyzékszáma:
14 09 304550; adószáma: 12641398-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági
Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000109/10. 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) DARKOBOR Ingatlanforgalmazó
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és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7400
Kaposvár, Petõfi tér 1.; cégjegyzékszáma: 14 09 306592;
adószáma: 13591832-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000136/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TAMÁSI-TRANS 7090 Fuvarozási
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8623 Balatonföldvár,
Arany J. utca 12.; cégjegyzékszáma: 14 09 306633; adószáma: 12641563-2-14) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7090 Tamási, Perczel M. u. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000026/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HUMAN ELEKTRONIKA Építõipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7400 Kaposvár, 18079/9. hrsz.; cégjegyzékszáma: 14 09 307073; adószáma: 13824668-2-14) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Csalogány utca 66.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41., cégjegyzékszáma: 01 09 681843.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000111/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 23. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) AGROSÁV Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7400 Kaposvár,
Ady Endre utca 15.; cégjegyzékszáma: 14 09 307531; adószáma: 13477606-2-14) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
AGROSÁV Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1215 Budapest, Temesvári u. 8. 3. em. 2.
7400 Kaposvár, Ady Endre utca 15.
Nem bejegyzett székhelye(i):
9700 Szombathely, Nádasdy F. utca 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000131/7. 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) EURO-VEAL Állattenyésztõ és Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (8694 Hács, Major major 036/1.; cégjegyzékszáma: 14 09 307639; adószáma: 11834836-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2347 Bugyi, Rádapuszta hrsz: 0103/2
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-07-000905/8. 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) KISS ÉS TÁRSA Egészségügyi
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(4326 Máriapócs, Kossuth tér 3.; cégjegyzékszáma:
15 06 084686; adószáma: 25680757-1-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KISS ÉS TÁRSA Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000595/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) SALJUD-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Vietórisz u. 30.; cégjegyzékszáma: 15 06 088627; adószáma:
21050660-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
KORF-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
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.15-08-000666/4. 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) ERZSOLT Autó Trend Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4555 Levelek, Virág
utca 70.; cégjegyzékszáma: 15 06 089307; adószáma:
21158098-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ERZSOLT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4700 Mátészalka, Kalmár u. 11.
4765 Csenger, Béke út 10.
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: 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 13.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000692/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 28. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EDUARD-VERA Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki út 18.;
cégjegyzékszáma:
15
06
090134;
adószáma:
21437296-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Vagyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-000472/17. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) TETÕ-SZERVIZ Építõipari Szolgáltató Betéti Társaság (4343 Bátorliget, Bátori u. 7.;
cégjegyzékszáma:
15
06
092527;
adószáma:
21909887-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4341 Nyírvasvári, Petõfi u. 17.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20. 4401 Pf. 69., cégjegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000510/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BOWAC Építõipari Szolgáltató Betéti Társaság (4835 Mátyus, Dózsa György út 43.; cégjegyzékszáma: 15 06 094066; adószáma: 20937023-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1173 Budapest, Nemesbükk u. 9.
1148 Budapest, Bolgárkertész u. 3/B fszt. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
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Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 2.
B lház. 3. em. 6.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
17.Fpk.15-08-000605/5. 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) „LAJTI” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4700 Mátészalka,
Hõsök tere 3.; cégjegyzékszáma: 15 09 064678; adószáma: 11498496-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„NATT” Termelési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségü Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4911 Nábrád, Dózsa Gy. u. (04/G hrsz., varroda)
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000422/6. 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) TOMKEM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4300 Nyírbátor,
Árpád u. 156.; cégjegyzékszáma: 15 09 067433; adószáma: 12793330-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszakértõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedelmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-08-000117/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 6. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) BIG LEADING Kereskedelmi és Szol-
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gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4432 Nyíregyháza, Pannónia u. 91.; cégjegyzékszáma: 15 09 067749;
adószáma: 12874347-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
HANDY GROUP Bércsomagoló, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
BIG LEADING Rehabilitációs Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4244 Újfehértó, Attila u. 31.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)
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Elõzõ elnevezése(i):
BOD-TO Kereskedelmi, Szolgáltató és Rehabilitációs
Foglalkoztató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 4. I. em. 6.
4400 Nyíregyháza, Kossuth u. 8/A 2. em. 9.
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
6.Fpk.15-07-001300/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-08-000597/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Nyírség Bau-Ker Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4372 Nyírbéltek, Vasút út 66.; cégjegyzékszáma: 15 09 068531;
adószáma: 13087384-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„BIO-MODE” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Dohány u. 11. 3. em. 8.
4311 Nyírgyulaj, Mártírok utca 3.
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
6.Fpk.15-06-000474/22. 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) MELASHENKO & TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4400 Nyíregyháza, Nárcisz u. 72.; cégjegyzékszáma:
15 09 068805; adószáma: 13164122-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 23. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) INVEST-FERRO Generálkivitelezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza,
Kisdiófa u. 18. G ép.; cégjegyzékszáma: 15 09 069684;
adószáma: 13422651-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
METALROLL-BAU Genelálkivitelezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
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
6.Fpk.15-08-000505/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „SA-NO-BA” Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400
Nyíregyháza, Derkovits u. 132–136.; cégjegyzékszáma:
15 09 070290; adószáma: 13601883-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000399/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) EURO MORENA Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400
Nyíregyháza, Petõfi tér 1. 2. em. 15.; cégjegyzékszáma:
15 09 070606; adószáma: 13232890-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4026 Debrecen, Péterfia u. 4. 3. em. 401.
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
6.Fpk.15-08-000787/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GOLE-CO. Szerkezetépítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Vasgyár
u. 3. 1. em. 4.; cégjegyzékszáma: 15 09 071821; adószáma: 13112723-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1161 Budapest, Madách u. 41.
1158 Budapest, Késmárk u. 16. 2. em. 210.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszakértõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedelmi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cégjegyzékszáma: 15 09 060370.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000257/4. 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) MI-SI Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (5000 Szolnok,
Gyík u. 41; cégjegyzékszáma: 16 06 002489; adószáma:
26037767-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MI-SI Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
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Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Sarló u. 3. I/9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1027 Budapest, Varsányi
Irén u. 38. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 689092.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000258/4. 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) ULB-Print Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (5111
Jászfelsõszentgyörgy, Fõ u. 13.; cégjegyzékszáma:
16 06 008737; adószáma: 21787230-1-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
MALMOS és Társa Pénzügyi Szolgáltató és Tanácsadó
Betéti Társaság
ULB-Print Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5100 Jászberény, Mezõ u. 44.
5130 Jászapáti, Kálmán u. 23.
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.16-08-000108/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AGROSZOLÉRT Kereskedelmi Kft. (5400 Mezõtúr, Rákóczi út 23.; cégjegyzékszáma:
16 09 001746; adószáma: 10609806-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
AGROSZOLÉRT Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt felelõsségü társaság
Elõzõ székhelye(i):
5400 Mezõtúr, Szolnoki u. 5.
5400 Mezõtúr, Miklósi u. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000125/19. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000125/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ADRIA Fürdõszoba Korlátolt Felelõsségû Társaság (5000 Szolnok, Thököly u. 85; cégjegyzékszáma: 16 09 001934; adószáma: 10667602-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 12. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ZOUNOK-TV Média Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (5000
Szolnok
0149/29/A
hrsz.;
cégjegyzékszáma:
16 09 008002; adószáma: 13349824-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Kõrösi út 1–3.
5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. 15. em. 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000162/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Récsei és Társa Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5083 Kengyel, Széchenyi u. 25.; cégjegyzékszáma:
16 09 006971; adószáma: 12892477-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
5083 Kengyel, Széchenyi u. 27.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000295/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) K. V. G.-Katona és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
végelszámolás slatt (5420 Túrkeve, Kisújszállási út 26.;
cégjegyzékszáma:
16
09
007175;
adószáma:
12984491-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
K. V. G-Katona és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1.., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000113/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) GYURMAN Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (5000 Szolnok, Gyõrfi I. út 12.
4. em. 18.; cégjegyzékszáma: 16 09 008423; adószáma:
13552277-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALLEGO Vagyonkezelõ és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1054 Budapest, Hold
u. 21. II/4., cégjegyzékszáma: 01 09 695300.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-08-000082/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 9. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) Déldom-B Kereskedelmi Betéti Társaság
(7200 Dombóvár, Tanácsköztársaság tér 9.; cégjegyzékszáma: 17 06 006396; adószáma: 22288473-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7200 Dombóvár, Dombó Pál utca 2/C
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi kirendeltség címe: 7601 Pécs, Pf. 378.)
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A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-08-000059/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 17. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) RICONT Vállalkozási és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7140 Bátaszék,
Szentháromság tér 21.; cégjegyzékszáma: 17 09 001269;
adószáma: 10605778-2-17) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
7140 Bátaszék, Budai u. 40
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000127/23. 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) VASI ÚJ HÁZ Faipari és Épületszerkezeti Gyártó és Kivitelezõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság (9700 Szombathely, Szent Gellért u. 43.
4. em. 17.; cégjegyzékszáma: 18 09 101697; adószáma:
11307174-2-18) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
FA & CK Faipari és Épületszerkezeti Gyártó és Kivitelezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9700 Szombathely, Dukai Takács J. u. 1/A
9700 Szombathely, Alpár u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Vagyonértékelõ és Mûszaki-Gazdasági Szolgáltató Kft., 9700
Szombathely, Engels u. 34., cégjegyzékszáma: 18 09
000366.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000162/23. 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) ZEBRA-SZÍN Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (9700 Szombathely, Vépi
u. 27.; cégjegyzékszáma: 18 09 106558; adószáma:
13606802-2-18) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
9700 Szombathely, Óperint utca 3.
Jogelõd(ök): RENOVÁL Fõvállalkozói és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségü Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyvszakértõ és Szaktanácsadó Kft., 9800 Vasvár, Szentmihályfalvi u. 19/A, cégjegyzékszáma: 18 09 100615.
(A helyi kirendeltség címe: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok
útja 52.)

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000259/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 5. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) DEFEND MAX 2000 Vagyonvédelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (8200 Veszprém, Móra F. utca 16.; cégjegyzékszáma: 19 06 507826;
adószáma: 21992324-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
DEFEND MAX 2000 Vagyonvédelmi Betéti Társaság
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
6.Fpk.19-07-000483/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. április 13. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) AERO-PACK Csomagolástechnikai és Élelmiszeripari Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8200 Veszprém, Budapest út 8.; cégjegyzékszáma:
19 09 506683; adószáma: 10552931-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
AERO-PACK Csomagolástechnikai Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8840 Csurgó, József Attila u. 6.
8840 Csurgó, Baksay utca 9/A
8200 Veszprém, Kõhíd utca 1. 4. em. 2.
Jogelõd(ök):
NIVÓ-SPRINT Szervezõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
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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
6.Fpk.19-08-000084/9. 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) PLANPOWER Mérnökiroda Korlátolt Felelõsségû Társaság (8200 Veszprém, Tulipán
u. 4.; cégjegyzékszáma: 19 09 507138; adószáma:
13110491-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
PLANPOWER Tervezõ és Kivitelezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8200 Veszprém, Vécsey K. u. 6. C ép.
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
6.Fpk.19-08-000141/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Autó Pajzs Kereskedelmi, Szolgáltató és Mûszaki Szakértõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (8200 Veszprém, Ács utca 7.; cégjegyzékszáma:
19 09 507268; adószáma: 12702974-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Ady E. u. 25/A
8200 Veszprém, Viola u. 19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági
Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7., cégjegyzékszáma: 01 09 710659.
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dett végzésével a(z) FREE VILL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8440 Herend,
Fasor utca 8. 2. em. 1.; cégjegyzékszáma: 19 09 507430;
adószáma: 13228701-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Budapest, Csata u. 11. 1581 Budapest, Pf. 108, cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000049/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 9. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Imola Speed Szállítási és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8245 Vászoly, Keresztfa utca 16-18.; cégjegyzékszáma: 19 09 507730; adószáma: 13318761-2-19) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
Jogelõd(ök):
Imola Speed Szállítási és 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 Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000058/17. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Villa Sandahl Mezõgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8261 Badacsony, Római út 199.; cégjegyzékszáma:
19 09 507746; adószáma: 13325121-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Zrt.,
1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi kirendeltség címe: 8200
Veszprém, Egyetem u. 9.)

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000094/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000223/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 30. napján jogerõre emelke-

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. május 23. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) SAVARIA Fit-Wellness Szolgáltató
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (8400 Ajka, Sport utca 2/1.; cégjegyzékszáma: 19 09 507919; adószáma: 13389442-2-19) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SAVARIA Fit-Wellness Szolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság
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
6.Fpk.19-08-000105/10. 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) ZOLKA 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8175 Balatonfûzfõ, Széchenyi u. 7.; cégjegyzékszáma: 19 09 508030;
adószáma: 13437167-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazdaság-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest, Rózsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000189/7. 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) GÁZBOY-2003 Épületgépészeti,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8500 Pápa, Veszprémi út 17.; cégjegyzékszáma:
19 09 508899; adószáma: 13001111-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8558 Csót, Arany J. utca 19.
8000 Székesfehérvár, Lakatos utca 5. 1. em. 1.
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 Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020248/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ALDRIANS Bányászati és
Kereskedelmi Betéti Társaság (8380 Héviz, Vajda Ákos
u. 25/1.; cégjegyzékszáma: 20 06 032426; adószáma:
27670747-2-20) 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 Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020139/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2008. június 11. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) HI-TECH Trading Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (8943 Bocfölde, Petõfi
utca 27.; cégjegyzékszáma: 20 06 038748; adószáma:
21782857-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
SZD&M Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4024 Debrecen, Gambrinus köz 26. B alagsor
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
2.Fpk.20-07-020326/16. 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) INTERÚTÉPÍTÕ Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8900 Zalaegerszeg, Sport u. 3.; cégjegyzékszáma: 20 09 064162;
adószáma: 11827964-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 8. 2. em. 19.
Jogelõd(ök):
FUISZ Építõipari Egyéni Cég
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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.

CÉGHIRDETMÉNYEK
Felhívás vagyon értékesítésére
A Délprodukt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(Cg.: [06 09 001253]; 6726 Szeged, Petrozsényi u. 16/4.;
Sáfrány Mihály felszámolóbiztos) mint a MAJSAKERESKEDÕHÁZ Kereskedelmi Kft. ,,f. a.” (Cg.:
[03 09 114247]; 6120 Kiskunmajsa, Iskola u. 16.) felszámolója, az 1991. évi IL. tv. 49/A. § (1) bekezdése alapján
ismételt nyilvános pályázat
útján kívánja értékesíteni az adós cég vagyonát az alábbiak
szerint:
Az adásvétel tárgya:
Ingatlan
Kiskunmajsa belterület 2715/81. hrsz.-ú, 2000 m2
(Iskola u. 16.) áruház megnevezésû ingatlan 1/1 tulajdoni
hányad.
Az ingatlan irányára : 20 000 000 Ft + áfa.
A pálytázaton való részvétel feltétele:
– 40 napos ajánlati kötöttség vállalása,
– az irányár 5%-ának bánatpénzként történõ befizetése a Délprodukt Kft. Erste Bank Rt. szegedi fiókjánál
vezetett 11606002–05654300–06000003 számú számlájára MAJSA-KERESKEDÕHÁZ Kereskedelmi Kft.
„f. a.” megjelöléssel, legkésõbb a pályázat benyújtásának határidejéig,
– a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó fõbb adatait, az ajánlott áfamentes vételárat, a fizetési feltételekre
vonatkozó nyilatkozatot és fedezetigazolást.
A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy
– a megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön,
– több azonos (10%-on belüli) árajánlat esetén a felszámoló ártárgyalást tart, melynek idõpontját és helyét az érdekeltekkel az ártárgyalást megelõzõen írásban közli. A
pályázatok elbírálása során elõnyben részesítjük azon pályázót, aki vállalja az azonnali készpénzfizetést.
A pályázatok elbírálása során elõnyben részesítjük azon
pályázót, aki vállalja az azonnali készpénzfizetést.
Az írásos pályázati ajánlatokat kettõ példányban, zárt
borítékban MAJSA-KERESKEDÕHÁZ Kereskedelmi Kft. „f. a.” Pályázat jeligével, a Délprodukt Kft. (6722
Szeged, Attila u. 11.) irodájában kell benyújtani. Az aján-
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latok benyújtási idõpontja: legkésõbb jelen hirdetmény
Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. július 3.) számított 15. nap 12 óra.
A pályázatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyújtási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló a pályázatokat értékeli, annak eredményérõl az érdekelteket értesíti. Az értékelésrõl jegyzõkönyv készül, melyet bármelyik
hitelezõ megtekinthet.
Az elõvásárlásra jogosultak elõvásárlási szándékukat a
pályázat benyújtási határidejéig írásban nyújthatják be.
A meghirdetett vagyontárggyal kapcsolatos felvilágosítás
és a pályázattal kapcsolatos egyéb kérdések tekintetében
rendelkezésre áll: Masa Jenõ a felszámoló megbízottja
[tel.: 06 (62) 426-375].

A BROSS Válságkezelõ Kft. (Cg.: [01 09 666223];
székhely: 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A; levelezési cím:
1276 Budapest, Pf. 77) mint a SZITA-CITY Filmnyomó, Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.:
[01 09 568397]; székhely; 1142 Budapest, Királyhida
u. 19.) felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíti a SZITA-CITY Kft. „f. a.” beszámolójában
szereplõ, magánszeméllyel szembeni 36 987 000 Ft összegû, valamint jogi személyekkel szembeni, el nem ismert
6 823 000 Ft összegû követelését.
Irányár: 500 000 Ft.
A követelésekre együtt és külön-külön is tehetõ ajánlat.
A követelésekkel kapcsolatosan felvilágosítást ad
Csorba Istvánné felszámolóbiztos a 212-0992-es telefonszámon, munkanapokon 9–12 óra között.
A pályázaton természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok vehetnek részt.
A pályázat benyújtási határideje: a Cégközlönyben történõ megjelenést (2008. július 3.) követõ 15. nap 12 óra.
Bánatpénz: a megajánlott nettó vételár 10%-a.
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– Az ajánlattevõ nevét (cégét), címét (székhelyét), társaságoknál a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát
és 30 napnál nem régebbi cégkivonatot.
– A bánatpénz befizetésének igazolását a BROSS Válságkezelõ Kft. Raiffeisen Banknál vezetett 1206700800144495-00100004 számú bankszámlára, a pályázat és a
„bánatpénz” megjelöléssel. A bánatpénz befizetésének határideje: a pályázat benyújtásának határideje. A befizetés
teljesítése az a nap, amikor a bank a bánatpénz összegét a
BROSS Válságkezelõ Kft. bankszámláján jóváírja.
– A megajánlott vételárat számmal és betûvel leírva.
– A fizetés módját és határidejét.
– Nyilatkozatot arról, hogy 60 napos ajánlati kötöttséget vállal.
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A pályázat benyújtásának módja és helye: zárt borítékban, „SZITA-CITY” megjelöléssel postán vagy személyesen, munkanapokon 8–12 óra között a BROSS Válságkezelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2. szám alatti
székhelyén.
A személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elismervényt állítunk ki. A postai úton történõ benyújtás esetén a késve történõ beérkezésért a felszámoló nem vállalja
a felelõsséget.
A pályázat elbírálására a pályázat bontását követõ
10 munkanapon belül kerül sor. Az értékelés során nyertes
az az érvényes pályázat, amelyik a legmagasabb vételárat
tartalmazza. A döntésrõl a pályázók írásban kapnak tájékoztatást.
Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítéstõl elállhat, megfelelõ
ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja.
Az értékesítési eljárás eredménytelenné nyilvánítása a
felszámoló és a SZITA-CITY Kft. „f. a.” számára kártérítési kötelezettséget nem keletkeztet.

A BROSS Válságkezelõ Kft. (Cg.: [01 09 666223];
1015 Budapest, Hattyú u. 3/A; levelezési cím: 1276 Budapest, Pf. 77) mint a BAU-CENTER-H Építõipari
Fõvállalkozó Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 693241]; székhely: 1047 Budapest, Attila u. 52.) felszámolója
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– A megajánlott vételárat számmal és betûvel leírva.
– A fizetés módját és határidejét.
– Nyilatkozatot arról, hogy 60 napos ajánlati kötöttséget vállal.
– Az ajánlati kötöttség a pályázatnyertesség értesítésének kézhezvételét követõ munkanaptól kezdõdik.
A pályázat benyújtásának módja és helye: zárt borítékban ,,BAU-CENTER-H pályázat” megjelöléssel postán,
vagy személyesen, munkanapokon 8–12 óra között a
BROSS Válságkezelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A
fszt. 2. szám alatti székhelyén.
A személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elismervényt állítunk ki. A postai úton történõ benyújtás esetén a késve történõ beérkezésért a felszámoló nem vállalja
a felelõsséget.
A pályázat elbírálására a pályázat bontását követõ
10 munkanapon belül kerül sor. Az értékelés során nyertes
az az érvényes pályázat, amelyik a legmagasabb vételárat
tartalmazza. A döntésrõl a pályázók írásban kapnak tájékoztatást.
Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítéstõl elállhat, megfelelõ
ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja.
Az értékesítési eljárás eredménytelenné nyilvánítása a
felszámoló és a BAU-CENTER-H Kft. „f. a.” számára kártérítési kötelezettséget nem keletkeztet.

nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja az adós társaság Pest Megyei Bíróság elõtt érvényesített, összegszerûségében vitatott követelését.
Irányár: 800 000 Ft.
A pályázaton természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok vehetnek részt.
A pályázat benyújtási határideje: a Cégközlönyben történõ megjelenést (2008. július 3.) követõ 15. nap 12 óra.
Bánatpénz: a megajánlott vételár 10%-a.
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– Az ajánlattevõ nevét (céget), címét (székhelyét), társaságoknál 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát, magánszemély
esetén a személyi igazolvány, lakcímkártya másolatát, és a
pályázat két tanúval történõ hitelesítését.
– A bánatpénz befizetésének igazolását a BROSS
Kft. Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett 1206700800144495-02100000 számú bankszámlára, a „BAUCENTER-H pályázat” és a „bánatpénz” megjelöléssel.
A bánatpénz befizetésének határideje: a pályázat benyújtásának határideje. A befizetés teljesítése az a nap,
amikor a bank a bánatpénz összegét a BROSS Kft.
bankszámláján jóváírja.

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
mint felszámoló (Cg.: [01 10 044789]; 1075 Budapest,
Kazinczy u. 24–26.) a BIO-FLOTT Környezetépítõ,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ,,f. a.” (Cg.:
[04 09 004416]; 5700 Gyula, Csabai út 9.) tulajdonában álló alábbi ingatlanokat kínálja
nyilvános pályázat
útján megvásárlásra.
1. A Gyulai Körzeti Földhivatalnál nyilvántartott gyulai 6650/E/l. helyrajzi számú, mûhely megnevezésû ingatlan alapterülete: 174 m2.
2. A Gyulai Körzeti Földhivatalnál nyilvántartott gyulai 6650/F/1. helyrajzi számú, iroda és szociális épület,
mûhely megnevezésû ingatlan alapterülete: 63 m 2.
3. A Gyulai Körzeti Földhivatalnál nyilvántartott gyulai 6650/G/1. helyrajzi számú, TMK-mûhely megnevezésû ingatlan alapterülete: 17 m 2.
A fenti ingatlanok a természetben a Gyula, Csabai út 9.
szám alatt találhatók, egy társasház részei. A társasház közös tulajdonú telkének mérete 12 598 m2. A fenti ingatlanokhoz tartozó, kizárólagosan használt telek mérete
4549 m2.
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Az ingatlanokra kizárólag együttesen lehet ajánlatot
tenni. Az együttes irányár: 10 000 000 Ft, amelyet áfafizetési kötelezettség nem terhel. A bánatpénz: 1 000 000 Ft.
A megvásárlásra felkínált ingatlanokért kellékszavatosságot nem vállalunk.
A felszámolás az 1997. augusztus 5-e utáni kezdõ idõpontú felszámolásokra vonatkozó, az 1997. évi XXVII.
törvénnyel átfogóan módosított 1991. évi XLIX. törvény
szerint folyik.
A vételárat a szerzõdéskötéstõl számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. A beszámítást a csõdtörvény kizárja.
A pályázati eljárás részletes feltételeit megállapító, valamint a meghirdetett ingatlanokat részletezõ feltételfüzet a
felszámoló dél-alföldi irodájában (Békéscsaba, Andrássy
út 7. I. 7.) munkanapokon 9–12, pénteken 11 óráig megtekinthetõ, illetve megvásárolható. A pályázat érvényességének feltétele a fentiekben meghatározott összegû bánatpénz
igazolt megfizetése, valamint az ajánlati ár összegének a bánatpénzen felüli részérõl kiállított bankgarancia becsatolása. A bánatpénz akkor tekinthetõ megfizetettnek, amennyiben azt a felszámoló bankszámláján az ajánlattételi határidõ
elõtt 24 órával jóváírták. A pályázati ajánlatban 75 napos
ajánlati kötöttséget kell vállalni.
Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat magyar
nyelven, egy példányban, a pályázóra való utalás nélküli,
zárt, „BIO-FLOTT Kft. f. a. – pályázat” jeligével feliratozott borítékban – személyesen, vagy kézbesítõ útján –
2008. július 18-án 10 óráig
a felszámoló dél-alföldi irodájában nyújtsák be. A pályázati ajánlatokat a benyújtás napján és helyszínén, 10 óra
15 perckor, közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel. A pályázatbontáson azok a pályázók, akik a bánatpénzt igazoltan
megfizették és a bankgarancia-igazolást becsatolták, valamint határidõben ajánlatot nyújtottak be, részt vehetnek.
A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben a legjobb ajánlati
árat követõ ajánlati ár (ajánlati árak) a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri (elérik), a felszámoló köteles a pályázók között közjegyzõ jelenlétében nyilvános ártárgyalást
tartani.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, és új
pályázatot írhat ki.
További felvilágosítással Zsigmondné Kesiár Katalin
felszámolóbiztos [telefon: 06 (66) 637-400; fax: 06 (66)
637-401) készséggel áll rendelkezésre.

A CSABAHOLDING Kft. (Cg.: [01 09 683720]; levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Teleki u. 6.; felszámolóbiztos: Ézsiás László) mint a SYNAEX Építõipari,
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Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.:
[04 09 005551]; székhely: 5600 Békescsaba, Mednyászky u. 2. I. 9.) kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló adós gazdálkodószervezet alábbi ingatlanát:
Békéscsaba, Dózsa György út 42. sz. alatti „egyéb helyiség” megjelölésû, 34 m2 alapterületû ingatlan.
Hrsz.: 2031/A/8.
Irányár: 2 000 000 Ft.
Az irányár az általános forgalmi adót nem tartalmazza.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgy a 06 (66)
454-411-es telefonszámon történt elõzetes egyeztetést
követõen megtekinthetõ. A részletes pályázati feltételeket tartalmazó ismertetõ a felszámoló szervezet, 5600
Békéscsaba, Teleki u. 6. sz. alatti irodájában 5000 Ft
(áfával) összegért átvehetõ, illetve megtekinthetõ.
A pályázati részvétel feltétele a megpályázni kívánt
vagyontárgy irányára 10%-ának megfelelõ bánatpénznek
a CSABAHOLDING Kft. CIB Bank Rt.-nél vezetett
10700165-04411402-51900001 sz. számlájára a SYNAEX Kft. „f. a.” nevének megjelölésével 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. A pályázati ismertetõ a felszámoló szervezet
fenti címén munkanapokon 10 és 14 óra között vehetõ át.
A pályázatokat írásban – feladó nélküli, zárt borítékban
– a CSABAHOLDING Kft. Békéscsaba, Teleki u. 6. sz.
alatti címére kérjük leadni. A pályázati borítékra rá kell írni a SYNAEX Kft. „f. a.” pályázat feliratot.
A pályázatok benyújtásának határideje: a Cégközlönyben történõ megjelenés idõpontját (2008. július 3.) követõ
15. nap 11 óra.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, címét, gazdálkodó szervezet esetén hatályos cégkivonatot, a
cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, az
ajánlati ár egyértelmû meghatározását, a fizetés módját, az
ajánlat érvényességi idejét, mely nem lehet kevesebb mint
a benyújtási határidõt követõ 60 nap.
A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik. A pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl a pályázatok bontásától számított 10 napon belül értesítést
kapnak.
A jogosultak elõvásárlási jogukat a Cstv.-ben meghatározott módon gyakorolhatják.
A felszámoló fenntartja a jogát, hogy a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a felszámolónak a
többször módosított 1991. évi IL. tv. vonatkozó rendelkezései alapján megfelelõ, azonos értékû ajánlatok esetén
nyilvános ártárgyalást kell tartania.
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Az értékesítés során beszámításra nincs lehetõség.
A felszámolási eljárásra az 1997. évi XXVII. törvénnyel
módosított 1991. évi IL. tv. rendelkezései az irányadók.

A KERSZI Zrt. (Cg.: [01 10 041640]; 1135 Budapest,
Csata u. 11.) mint a Tiszalöki Városgazdálkodási Kht.
„f. a.” (Cg.: [15 14 000093]; 4450 Tiszalök, Bocskai
u. 17.) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázaton
értékesíti a társaság alábbi vagyontárgyait.
I. Ingatlan
A Tiszalök település határában található a Tiszalök Város Önkormányzatának tulajdonában levõ 0537/37.
hrsz.-ú ingatlanon épített, 50 m2 területû „büfé” megnevezésû épület, mint felülépítmény. Érvényes bérleti szerzõdéssel nem rendelkezik.
Az ingatlan irányára: 400 000 Ft (nettó).
Bánatpénz: 40 000 Ft.
II. Vegyes gépek, berendezések:
Vízszivattyú, kompresszor, bozótvágó, fûkasza, konyhabútor, sarokcsiszoló, ütvefúró, sövényvágó, fajáték,
bontókalapács.
Irányára: 300 000 Ft (nettó).
Bánatpénz: 15 000 Ft.
III. Pályázati feltételek:
– A pályázat benyújtásának idõpontja:
2008. július 4. 12 óra.
– A pályázatot postai úton kettõs borítékban kell benyújtani, a KERSZI Zrt. (1135 Budapest, Csata u. 11.) címére.
– A borítékra kérjük ráírni ,,Pályázat a Tiszalöki Városgazdálkodási Kht. f a. vagyontárgyaira”.
– A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a benyújtás idõpontjáig a pályázatban megjelölt bánatpénz befizetésre kerüljön a Tiszalöki Városgazdálkodási Kht.
„f. a.” pénztárába (Nyíregyháza, Jókai tér 3. II. 7.).
– A nyertes pályázónak a vételárat a szerzõdéskötéskor
kell megfizetni.
– Az ajánlatok 5 munkanapon belül elbírálásra kerülnek. Ha több megfelelõ, azonos értékû pályázat érkezik, a
felszámoló ártárgyalást tart, amelynek feltételeit írásban
közli a pályázókkal. A nyertes pályázóval az adásvételi
szerzõdést 15 napon belül megkötjük. 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.
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– A meghirdetett vagyontárgyak elõzetesen egyeztetett
idõpontban személyesen megtekinthetõk.
– A felszámoló fenntartja a jogot, hogy a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.
– A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ Kató
Lajosnétól kérhetõ a 06 (42) 500-077-es telefonszámon.

A BIS Csõdgondnok és Tanácsadó ZRt. (Cg.:
[01 10 043489]; 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C) mint
a KOMPLETT BAU-TEAM Építõipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.”
(Cg.: [01 09 269050]; 1108 Budapest, Gõzmozdony u. 8.
VII. 27.) adós felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós tulajdonát képezõ alábbi vagyont:
Ford Transit típusú tehergépjármû (gyártási év 1999,
telj.: 54 kW, 2495 cm3, dízel) 1 800 000 Ft irányáron, a
meghirdetett ár az áfa összegét nem tartalmazza.
A felszámoló a meghirdetett gépkocsit megtekintett állapotban adja el, annak mûködõképes állapotáért felelõsséget nem vállal, a kellékszavatosságot kizárja.
Tájékoztatást ad: Kardinál Tiborné felszámolóbiztos, a
202-5580-as telefonszámon.
A pályázaton történõ részvétel feltétele a 180 000 Ft
összegû bánatpénz befizetése a pályázat benyújtásának határnapjáig a felszámoló BIS ZRt. 11600006-0000000025146336 számú számlájára, vagy az ennek megfelelõ
készpénz felszámoló pénztárába történõ befizetése.
A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén 10 napon belül kamatmentesen visszafizetésre
kerül.
A pályázatokat tértivevényes levéllel a felszámoló címére (BIS ZRt., 1276 Budapest, Postafiók 27) kérjük megküldeni, vagy személyesen, az 1123 Budapest, Ráth
György u. 1/C fszt. 3. alatti irodájába beadni munkanapokon 10 órától 14 óráig. A borítékra írják rá: ,,KOMPLETT
BAU-TEAM Kft. f. a. Pályázat”.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2008. július 21. 12 óra.
A borítékon, amely a pályázatot tartalmazza, más felirat
nem lehet, ha beküldése postán történik, akkor a pályázati
borítékot egy másik borítékban kell elhelyezni.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, címét, gazdálkodószervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát másolatban, az ajánlati ár egyértelmû meghatározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi ide-
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jét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidõt
követõ 30 nap.
A felszámoló értesíti az elõvásárlási joggal rendelkezõket, hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázat keretében gyakorolhatják.
A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik, a fenti benyújtási határidõt követõ 10 napon belül.
A pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl a bontást
követõ idõponttól számított 10 napon belül értesítést kapnak. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent értékesítési kötelezettséget.
A felszámoló fenntartja a jogot arra, hogy a 10%-on belüli árat ajánlók között ártárgyalást tartson, illetve – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvánítsa a
pályázatot.
Az adásvételi szerzõdésnek a pályázat nyertesével történõ megkötésének végsõ határideje: 2008. augusztus 21.

A BIS Csõdgondnok és Tanácsadó ZRt. (Cg.:
[01 10 043489]; 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C) mint
a GREAT UNITED TRADING HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„f. a.” (Cg.: [01 09 703574]; 1132 Budapest, Váci út 18.)
adós felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ alábbi vagyonát:
Felsõruházati ruhanemû készlet és használt üzleti berendezések 2 000 000 Ft irányáron, a meghirdetett ár az áfa
összegét nem tartalmazza.
A felszámoló a meghirdetett vagyonelemeket megtekintett állapotban értékesíti, a berendezések mûködõképes állapotáért felelõsséget nem vállal, a kellékszavatosságot kizárja.
Tájékoztatást ad: Kardinál Tiborné a 202-5580-as telefonszámon.
A megtekintés kizárólag a felszámolóval elõzetesen
egyeztetett idõpontban lehetséges.
A pályázaton történõ részvétel feltétele a 200 000 Ft
összegû bánatpénz befizetése a pályázat benyújtásának határnapjáig a felszámoló BIS ZRt. 11600006-0000000025146336 számú számlájára, és az errõl szóló igazolásnak
a pályázathoz történõ csatolása.
A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat
esetén 10 napon belül kamatmentesen, a banki költség levonása után visszafizetésre kerül.
A pályázatokat tértivevényes levéllel a felszámoló címére (BIS ZRt., 1276 Budapest, Postafiók 27) kérjük megküldeni, vagy személyesen, az 1123 Budapest, Ráth
György u. 1/C fszt. 3. szám alatti irodájába beadni munkanapokon 10 órától 14 óráig. A borítékra írják rá: ,,GREAT
UNITED TRADING HUNGARY Kft. f. a. Pályázat”.
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A pályázatok beérkezésének határideje:
2008. július 21. 12 óra.
A borítékon, amely a pályázatot tartalmazza, más felirat
nem lehet. Ha beküldése postán történik, akkor a pályázati
borítékot egy másik borítékban kell elhelyezni.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, címét, gazdálkodószervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát másolatban, az ajánlati ár egyértelmû meghatározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet kevesebb mint a benyújtási határidõt
követõ 30 nap.
A felszámoló értesíti az elõvásárlási joggal rendelkezõket, hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázat keretében gyakorolhatják.
A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik, a fenti benyújtási határidõt követõ 10 napon belül.
A pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl a bontást
követõ idõponttól számított 10 napon belül értesítést kapnak. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent értékesítési kötelezettséget.
A felszámoló fenntartja a jogot arra, hogy a 10%-on belüli árat ajánlók között ártárgyalást tartson, illetve – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvánítsa a
pályázatot.
Az adásvételi szerzõdésnek a pályázat nyertesével történõ megkötésének végsõ határideje: 2008. augusztus 21.

A BIS Csõdgondnok és Tanácsadó ZRt. (Cg.:
[01 10 043489]; Budapest, Ráth György u. 1/C) mint a
VIL-TOOLS MAGYARORSZÁG Szerszámgyártó és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.”
(Cg.: [01 09 724857]; székhelye: 1204 Budapest, Török
Flóris u. 116.) adós felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ alábbi vagyont:
SKODA OCTAVIA 1.8 T ELEGANCE (gyártási év
2002, telj.: 110 kW, benzines) 2 200 000 Ft irányáron, a
meghirdetett ár az áfa összegét nem tartalmazza.
A felszámoló a meghirdetett gépkocsit megtekintett állapotban adja el, annak mûködõképes állapotáért felelõsséget nem vállal, a kellékszavatosságot kizárja.
Tájékoztatást ad: Kardinál Tiborné vezérigazgató a
202-5580-as telefonszámon.
A pályázaton történõ részvétel feltétele a 220 000 Ft
összegû bánatpénz befizetése a pályázat benyújtásának határnapjáig a felszámoló BIS ZRt. 11600006-0000000025146336 számú számlájára, vagy az ennek megfelelõ
készpénz felszámoló pénztárába történõ befizetése.
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A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén 10 napon belül kamatmentesen visszafizetésre
kerül.
A pályázatokat tértivevényes levéllel a felszámoló címére (BIS zRt., 1276 Budapest, Postafiók 27) kérjük megküldeni, vagy személyesen, az 1123 Budapest, Ráth
György u. 1/C fszt. 3. szám alatti irodájába beadni munkanapokon 10 órától 14 óráig. A borítékra írják rá: ,,VILTOOLS Kft. f. a. Pályázat”.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2008. július 21. 12 óra.
A borítékon, amely a pályázatot tartalmazza, más felirat
nem lehet. Ha beküldése postán történik, akkor a pályázati
borítékot egy másik borítékban kell elhelyezni.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, címét, gazdálkodószervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát másolatban, az ajánlati ár egyértelmû meghatározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidõt
követõ 30 nap.
A felszámoló értesíti az elõvásárlási joggal rendelkezõket, hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázat keretében gyakorolhatják.
A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik, a fenti benyújtási határidõt követõ 10 napon belül. A
pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl a bontást követõ idõponttól számított 10 napon belül értesítést kapnak.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent
értékesítési kötelezettséget.
A felszámoló fenntartja a jogot arra, hogy a 10%-on belüli árat ajánlók között ártárgyalást tartson, illetve – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvánítsa a
pályázatot.
Az adásvételi szerzõdésnek a pályázat nyertesével történõ megkötésének végsõ határideje: 2008. augusztus 21.

A CSABAHOLDING Kft. (Cg.: [01 09 683720]; 1146
Budapest,Thököly út 59/A) mint a NAGY HÚS Feldoldozó és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.: [14 09 302965];
8840 Csurgó, József A. u. 8.) adós kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
alábbi, jelenleg bérleti szerzõdéssel hasznosított vagyontárgyait:
Csurgó belterület 821. hrsz. alatt nyilvántartott „vágóhíd és udvar” megnevezésû ingatlan és a beépített teljes
vágóhídi technológia, valamint 820. hrsz. alatti „beépítet-
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len terület” megjelölésû ingatlan, melyek együttes irányára: 130 000 000 Ft + áfa.
A vagyontárgyakra kizárólag együttesen lehet érvényes
ajánlatot tenni. A nyilvános értékesítésen tulajdonjogot
szerzõ pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak a felszámolóval
történt elõzetes egyeztetést követõen megtekinthetõk a felszámolóbiztos, vagy az általa írásban meghatalmazott személy jelenlétében. Az értékesítéssel kapcsolatban tájékoztatást ad Simon József felszámolóbiztos [telefon: 06 (30)
235-0736, 06 (72) 214-120].
A pályázaton történõ részvétel feltétele 10 000 000 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: „NAGY HÚS
Kft. f. a. pályázat bánatpénz”.
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 budapesti székhelyén:
CSABAHOLDING Kft. (1146 Budapest, Thököly út 59/A
I. 3.), vagy pécsi irodájában (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: ,,NAGY HÚS Kft. f. a. pályázat”.
A pályázatok beérkezésének végsõ határideje jelen pályázat Cégközlönyben történõ közzétételét (2008. július 3.)
követõ 15. nap 12 óra.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, címét, gazdálkodószervezet 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.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent István krt. 1.)
mint az FSZV. Építõipari és Kereskedelmi Betéti
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Társaság „f. a.” (Cg.: [01 06 213217]; 1222 Budapest,
Sörház u. 10.) Pest Megyei Bíróság által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ alábbi vagyonelemeket:
1. Különbözõ alkoholos és nem alkoholos italokból és
palackokból álló készlet.
A becsült érték: 500 000 Ft + áfa.
A bánatpénz: 50 000 Ft.
2. Suzuki Baleno Wagon 1.8 16V GTX személygépjármû.
– 1998. szeptember havi elsõ nyilvántartásba vétel.
– 2008. november hóig érvényes mûszaki vizsga.
– 217 364 futott km.
A becsült érték: 300 000 Ft + áfa.
A bánatpénz: 30 000 Ft.
A felszámoló a vagyoni elemeket elsõsorban egy egységként kívánja értékesíteni.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megjelölt összegû bánatpénz befizetése az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. UniCredit Bank Rt.-nél vezetett 10900035-00000002-96040018 számú bankszámlájára történhet, legkésõbb a pályázat benyújtásának határidejéig.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja.
– A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a
pályázó fõbb adatait, az ajánlott vételárat, a bánatpénz befizetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.
– Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban, 2 példányban ,,FSZV. PÁLYÁZAT” jeligével a a felszámolóbiztos, 1055 Budapest, Szent István körút 1. szám alatti titkárságán kell benyújtani jelen közlemény Cégközlönyben
való megjelenését (2008. július 3.) 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 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 teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés
létrejöttének, és a birtokbaadásnak is elõfeltétele,
– a 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.
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A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ munkanapokon 9–12 óra között az alábbi helyszínen:
1055 Budapest, Szent István körút 1., dr. Lásztity
Alexandra. Telefon: 06 (1) 302-3422.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent István krt. 1.) mint a
SHANNON TRAVEL Utazási Iroda Kft. „f. a.” (Cg.:
[01 09 699539]; 1077 Budapest, Jósika u. 2.) Fõvárosi Bíróság által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ tárgyi eszközöket és készleteket (irodabútor, idegen nyelvû utazási prospektus, térképek).
A felszámoló a tárgyi eszközöket és készleteket egy
egységként kívánja értékesíteni.
A készlet becsült értéke: 350 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 35 000 Ft.
A készlet listája elõzetes idõpont-egyeztetés után, a felszámoló irodájában megtekinthetõ.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megjelölt összegû bánatpénz befizetése az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. UniCredit Bank Rt.-nél vezetett 10900035-00000002-96040018 számú bankszámlájára történhet, legkésõbb a pályázat benyújtásának határidejéig.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja.
– A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a
pályázó fõbb adatait, az ajánlott vételárat, a bánatpénz befizetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.
– Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban 2 példányban ,,SHANNON TRAVEL PÁLYÁZAT” jeligével
a felszámolóbiztos, 1055 Budapest, Szent István körút 1.
szám alatti titkárságán kell benyújtani jelen közlemény
Cégközlönyben való megjelenését (2008. július 3.) 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 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 teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés
létrejöttének, és a birtokba adásnak is elõfeltétele,
– a jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent értékesítési kötelezettséget.
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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 az alábbi helyszínen:
1055 Budapest, Szent István körút 1., dr. Lásztity
Alexandra, tel.: 06 (1) 302-3422.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; székhelye: 1055 Budapest, Szent István
krt. 1.) mint a GYORSHÁZAK-2004 Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: [19 09 506825]; székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 2. I. em.), Veszprém
Megyei Bíróság által kijelölt felszámolója
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ártárgyalást tartson. A teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés létrejöttének, és a birtokba adásnak is elõfeltétele.
A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelkezõk figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján
e jogukat az ajánlati feltételek teljesítésével a nyilvános értékesítés során, a nyilvános eredményhirdetés helyszínén
és idõpontjában gyakorolhatják. Eredményhirdetés: 2008.
július 17-én 16 óra 30 perckor, a felszámoló székhelyén.
A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlatok hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja. Jelen pályázati
felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem vállalunk, beszámítást nem fogadunk el.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ kérhetõ
hétköznap 9 és 12 óra között a 302-3422-es telefonszámon, felszámolóbiztos: Kozári Richárd.

nyilvános pályázat
útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ alábbi ingatlant:
1. Hajmáskér belterület 1/27. hrsz. alatti, 877 m2-es beépítetlen terület megnevezésû ingatlan.
2. Hajmáskér belterület 448/7. hrsz. szám alatti,
1509 m2-es használati út terület megnevezésû ingatlan.
Becsült érték: 500 000 Ft.
Bánatpénz: 50 000 Ft.
A felszámoló az ingatlanokat egy egységként kívánja
értékesíteni.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megjelölt összegû bánatpénz befizetése a felszámoló UniCredit Banknál vezetett 10900035-0000000296040018 számú bankszámlájára történhet, legkésõbb a
pályázat benyújtásának határidejéig.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja.
– A vételár fedezetének igazolása.
A pályázati ajánlatot magyar nyelven kettõs, zárt borítékben, ,,GYORSHÁZAK-2004 Kft. f. a. vételi ajánlat”
megjelöléssel a felszámoló irodájában kell átadni (1055
Budapest, Szent István krt. 1.) jelen közlemény Cégközlönyben való megjelenését (2008. július 3.) követõ 15. napon, legkésõbb 12 óráig, vagy postai úton eljuttatni a Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (1055 Budapest, Szent István krt. 1.) címére.
Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a pályázó nevét, lakhelyét, székhelyét, a megajánlott bruttó és nettó vételárat, a
vállalt fizetési feltételeket, a vételár fedezetének igazolását.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási határidõtõl számított 40 napig fenntartja.
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

A HELP Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
(Cg.: [18 09 000505]; 9700 Szombathely, Kiskar u. 1.)
mint a VASI Mix-Bau Építõipari Kft. (Cg.:
[18 09 106441]; 9500 Celldömölk, Kolozsvári út 18.; adószám: [13547589-2-18]) a Vas Megyei Bíróság 5. Fpk.
18-06-000118/9. számú végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ, a forgalomból kivont, JHX-687 forgalmi rendszámú, VOLKSWAGEN gyártmányú, TRANSPORTER T4 típusú, 1996-os gyártási évû, platós tehergépkocsit.
Irányár: 1 250 000 Ft + áfa (egymillió-kettõszázötvenezer forint + áfa).
Bánatpénz: 150 000 Ft (egyszázötvenezer forint).
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos
címét, a beígért vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályázathoz
mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói igazolvány másolatát, gazdasági társaságnál a cégkivonatot,
illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát,
statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánatpénz befizetését bizonyító banki igazolást vagy pénztárbizonylatot.
A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz befizetése, legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig a
felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bankszámlára
vagy pénztárba.
A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.
A gépjármû elõzetesen egyeztetett idõpontban megtekinthetõ és megvizsgálható.
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Az értékesítésre kerülõ gépjármûért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azt a pályázó megtekintett és
megvizsgált állapotban veszi meg.
A teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés
létrejöttének, a tulajdonjog megszerzésének, és a gépjármû birtokba adásának elõfeltétele.
A pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és a fizetési mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjelenéstõl (2008. július 3.) számított 15. napon délelõtt 10 óráig kérjük írásban, személyesen vagy postai úton benyújtani a felszámoló szombathelyi irodájába: 9700 Szombathely, Kiskar u. 1. (postacím: HELP Kft. 9701 Szombathely, Pf. 67) vagy a zalaegerszegi irodájába: (postacím:
HELP Kft. 8901 Zalaegerszeg, Pf. 19).
A zárt borítékra kérjük ráírni: ,,VASI Mix-Bau Kft. f. a.
Pályázat”.
A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 20 munkanapon belül megtörténik.
A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlattevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül
sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.
Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszámolóbiztostól, a 06 (92) 510-466, 06 (92) 321-236-os telefonszámokon [telefax: 06 (92) 510-426].

A MAROSHOLDING Tanácsadó Kft. (Cg.:
[01 09 870092]; 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7. B ép.;
levelezési címe: 6701 Szeged, Pf. 1159) mint a
BOND-PLASTIC Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.:
[07 09 010067]; 8111 Seregélyes, Fõ u. 245.) Fejér Megyei Bíróság 7. Fpk. 07-07-000344/7. számú végzésével
kijelölt felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodószervezet tulajdonát képezõ CITROËN JUMPY 2,0 HDI gépjármûvet.
Irányár: 1 500 000 Ft + áfa.
Az értékesítésre kerülõ gépjármû megtekinthetõ a 06 (1)
303-9538 vagy a 06 (20) 974-3714-es telefonszámokon,
Nagy Mihály felszámolóbiztossal történõ elõzetes egyeztetés után.
A pályázatot BOND-PLASTIC Kft. „f. a.” „vételi ajánlat” megjelölésû zárt borítékban, 1 eredeti példányban kell
benyújtani, legkésõbb jelen hirdetmény Cégközlönyben
való közzétételétõl (2008. július 3.) számított 15. napon
déli 12 óráig az alábbiak szerint:
– személyesen a felszámoló MAROSHOLDING Kft.
területi irodájában: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B
VII. ép. II. 243.),
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– vagy igazolt postára adással, ajánlott postai küldeményben (6701 Szeged, Pf. 1159).
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, a megajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy
az ajánlattevõ 30 napos ajánlati kötöttséget vállal, valamint a vételár fedezetének igazolását.
Az ajánlat érvényességének feltétele a meghirdetett
irányár 10%-ának megfelelõ bánatpénz elõzetes, készpénzben történõ megfizetése a pályázat beadási határidejének lejártáig.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 munkanapon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A bontási határidõt követõ 8 munkanapon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értesíti az ajánlattevõket.
Amennyiben több azonos értékû, illetve 10%-kal eltérõ
ajánlat érkezik, a felszámoló a pályázat nyertesének eldöntésére ártárgyalást tart.
Az eredménytelen pályázó részére a felszámoló a befizetett bánatpénz összegét az eredményhirdetést követõ
8 munkanapon belül visszafizeti.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.
A felszámoló a hatályos, többször módosított 1991. évi
XLIX. tv. (Cstv.) alapján felhívja az esetleges érdekelteket
elõvásárlási joguk gyakorlására, és kéri, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási
határidejéig írásban jelentsék be.

A MAROSHOLDING Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: [01 09 870092]; 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7.)
mint az S & Q 55 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (cégjegyzékszáma:
[03 09 113732]; 6000 Kecskemét, Dobó krt. 8.) felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a felszámolás alatt álló szervezet alábbi
készletét.
140 tonna feldolgozatlan libatoll.
Irányár: 8 000 000 Ft + áfa.
Az értékesítésre kerülõ készlet pályázati tájékoztatója a
pályázati hirdetmény Cégközlönyben történõ megjelenését
követõen megtekinthetõ a MAROSHOLDING Kft., Szeged, Deák F. u. 4. fszt. 1. szám alatti irodájában, a 06 (62)
484-690-es telefonszámon történõ elõzetes egyeztetés
után.
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A pályázaton való részvétel feltételei:
– 900 000 Ft bánatpénz megfizetése a pályázati tájékoztatóban szereplõ számlaszámra.
– A bánatpénz a vételárba beszámításra, eredménytelen
pályázat esetén 8 napon belül visszautalásra kerül.
– A pályázatnak legkésõbb (az ajánlott vételár és fizetési mód megjelölésével) jelen hirdetmény Cégközlönyben
való közzétételétõl (2008. július 3.) számított 15. napig
1 példányban kell beérkezni, illetve a 15. napon 12 óráig
leadni a MAROSHOLDING Kft., 6720 Szeged, Deák F.
u. 4. fszt. 1. sz. alatti címére.
– Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a borítékon kérjük feltüntetni: S & Q 55 Kft. „f. a.” PÁLYÁZAT.
– Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult
tisztségviselõ aláírási címpéldányát, a megajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy
az ajánlattevõ 90 napos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár
fedezetének igazolását.
– Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz
megfizetését.
– A pályázat bontására közjegyzõ jelenlétében, a pályázati leadási határidõ lejárta után 30 napon belül kerül sor.
– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 30 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.
– Az elõvásárlási jog gyakorlására jogosultak jogosultságukat – a jogosultság igazolásával együtt – az ajánlat benyújtásának idõpontjáig jelenthetik be a felszámolónál.
A Cstv. 49/A. § (4) bekezdés alapján a felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek
nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelõ,
azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb
10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, a felszámoló a pályázók
között nyilvános ártárgyalást tart. Ennek helyérõl és idejérõl, szabályairól írásban értesíti az ajánlattevõket.
A Cstv. 49. § (4) bekezdésében foglaltak alapján tulajdonjogot vagy más vagyoni értékû jogot szerzõ fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással nem
élhet.
A felszámoló a hatályos 1991. évi IL. törvény 49/C. §
(2) bekezdés alapján felhívja az esetleges érdekelteket elõvásárlási joguk gyakorlására, és kéri, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ munkanapokon 9–12 óra között Szabó Tibortól, a
06 (62) 484-690-es telefonszámon.

Az AGRO-ALBA Zrt. (Cg.: [01 10 043170]; 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11. IV. 2.) mint a TOP-BAU Kft.
„f. a.” (Cg.: [10 09 027379]; 3359 Tenk, II. Rákóczi

4065

Ferenc u. 2.; adószám [10481150-2-10]) felszámolója az
1991. évi IL. törvény 49/A. § (1) bekezdése alapján
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja az alábbi követelést:
1. Az értékesítésre kerülõ követelés:
A TOP-BAU Kft. „f. a.” felperesnek a STRABAG Építõ
Zrt.-vel (1135 Budapest, Szegedi út 35–37.) alperessel
szembeni, vállalkozói díj jogcímén fennálló bruttó
684 738 505 Ft és 2007. július 1-jétõl számított késedelmi
kamatai összegû követelés, amely vonatkozásában peres
eljárás van folyamatban a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett állandó választottbíróság elõtt.
A követelés a Ptk. 330. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
kifejezetten bizonytalan követelésként kerül értékesítésre,
amelyért a felszámoló a Ptk. 330. § (1) bekezdés b) pontja
értelmében a kezesi felelõsséget kizárja. A pályázónak tudomásul kell vennie, hogy a követelés érvényesítése bizonytalan, kétes, a bizonyítás a perben a felperes kötelezettsége.
A jelen ajánlattételi felhívás terjedelmi korlátaira tekintettel a kiíró a meghirdetett követelésállomány leírását, valamint az ajánlattétel és értékelés feltételeit tájékoztatófüzetben közli, amely az AGRO-ALBA Zrt. székhelyén
(1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11 IV. 2.) munkanapokon 9–14 óra között tekinthetõ és vásárolható meg, példányonként 100 000 Ft + áfa vételárért legkésõbb a jelen
hirdetmény megjelenését követõ 14. nap 14 órájáig.
2. Az értékesítés feltételei:
A pályázó a pályázat benyújtásával egyidejûleg a megajánlott vételár 5%-át átutalással bánatpénzként köteles a
felszámoló HBW Express Takarékszövetkezetnél vezetett
16200010-63474093 bankszámlájára befizetni.
A bánatpénz az eredménnyel pályázó szerzõdéskötésekor a vételárba beszámít.
3. Az ajánlatok benyújtása és egyéb feltételek:
Az ajánlatot pályázat útján, írásban kell benyújtani, személyesen ,,TOP-BAU pályázat” megjelöléssel a felszámoló, 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11. IV. 2. sz.
alatti székhely irodájában. Postai úton benyújtott pályázatokat a felszámoló nem fogad el. A pályázat benyújtásának végsõ idõpontja a jelen hirdetménynek a Cégközlönyben való megjelenését (2008. július 3.) követõ 15. nap
12 órája.
A pályázatok közjegyzõ jelenlétében kerülnek felbontásra, melyeket a felszámoló a pályázat benyújtására nyitva álló határidõ utolsó napjától számított 25 napon belül
bizottsági ülésen bírálja el, amelyrõl jegyzõkönyv készül.
Nem természetes személy pályázónak igazolnia kell hitelt érdemlõ módon a nyilvántartásba vételét.
Az elõvásárlásra jogosultak a pályázati határidõig jelenthetik be elõvásárlási szándékukat. A Cstv. 49/A. §
(4) bekezdése értelmében több megfelelõ, azonos értékû
(a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. A felszámoló fenntartja a
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jogot, hogy a pályázatot, az ártárgyalást, megfelelõ pályázat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja,
amely jogcímen a felszámolóval szemben semmilyen kártérítési, kártalanítási igény nem érvényesíthetõ.
A pályázattal kapcsolatosan bõvebb felvilágosítást
dr. Ádám Beáta felszámolóbiztosnál, a 354-0985-ös telefonszámon, vagy személyesen a felszámoló székhelyén,
munkaidõben lehet kapni.

A CASH & LIMES Vagyonkezelõ és Felszámoló ZRt.
(Cg.: [01 10 043611]; 1146 Budapest, Cházár A. út 9.)
mint az ELETTRONICA HUNGARY Elektrotechnikai
és Elektromechanikai Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.: [18 09 103823];
9800 Vasvár, Alkotmány út 107–109.; adószáma:
[12150346-2-18]), a Vas Megyei Bíróság az 5. Fpk.
18-07-000099/16. számú határozatával kijelölt felszámolója, a többször módosított 1991. évi IL. tv. (Cstv.) hatályos rendelkezései alapján
nyilvános pályázat
keretében értékesítésre hirdeti meg adós társaság – a pályázati kiírásban részletesen felsorolt, és ismertetett – kizárólagos tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyait:
Kábelköteggyártáshoz használatos gépek, eszközök és
egyéb ingóságok.
Irányár: 2 000 000 Ft, amely összeg a 20%-os áfát nem
tartalmazza. Az áfa megfizetésére a vevõ kötelezett.
Bánatpénz: 200 000 Ft.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– A részletes pályázati kiírásban foglaltak megismerése és elfogadása,
– a felkínált vagyonelemekhez tartozó, az irányár
fentiekben meghatározott mértékû bánatpénz befizetése, vagy letétbe helyezése,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön,
– amennyiben érkezik megfelelõ ajánlat, de a legjobb
ajánlati árat követõ ajánlati ár a legmagasabb ajánlati ár
90%-át eléri, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásra a felszámoló azokat az
ajánlattevõket hívja meg, akiknek az ajánlati ára a legmagasabb ajánlati ár 90%-át elérte. A nyilvános ártárgyalás
idõpontjáról, helyszínérõl és feltételeirõl a felszámoló értesítést küld.
– Az írásos pályázati ajánlatokat 2 példányban, zárt borítékban ,,ELETTRONICA Kft. f. a. VÉTELI AJÁNLAT”
jeligével a felszámoló cég Vas megyei irodájában (9970
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Szentgotthárd, Széchenyi út 3.) kell személyesen, vagy
postai úton benyújtani úgy, hogy azok legkésõbb
2008. július 21-én 10–12 óra között
átvételre kerülhessenek.
A pályázat bontása 2008. július 21-én 14 órakor közjegyzõ jelenlétében történik.
A pályázat elbírálása 10 napon belül megtörténik.
Az elõvásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult
vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.
A törvény a beszámítás lehetõségét kizárja.
A pályázati feltételeket tartalmazó „pályázati kiírás”
Pochán Miklós felszámolóbiztostól, elõzetes telefonegyeztetés alapján [tel.: 06 (94) 380-058, vagy 06 (30)
946-4710] ingyenesen átvehetõ.
A vagyontárgyak megtekintésére – idõpont-egyeztetés
után – a felszámoló lehetõséget biztosít.

A CONCUR Befektetési Kft. (Cg.: [01 09 068182]; 1066
Budapest, Teréz krt. 6.) mint a Metal-Acél Szerkezetek
Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.: [01 09
713153]; 1127 Budapest, Budafoki út 183.; adószáma:
[12982554-2-43]) felszámolója az 1991. évi IL. törvény
49/A. § (1) bekezdés alapján
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja az alábbi vagyontárgyakat:
1. Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak:
Az ingatlan-nyilvántartásban 170187/22/B/1. helyrajzi
számon nyilvántartott, természetben az 1203 Budapest,
Vízisport u. 21. B épület, pinceszint 3. szám alatt található
ingatlan 4/14 tulajdoni hányada. A 4/14 tulajdoni hányad
4 db garázshely, az ezen a címen lévõ teremgarázsban. Egy
garázshely alapterülete 12,4 m2.
Az ingatlanhányad a Metal-Acél Szerkezetek „f. a.” tulajdonában áll.
A felszámoló garázshelyenként 1 300 000 Ft + áfa (egymillió-háromszázezer forint + áfa) alatti ajánlatot nem fogad el.
2. Az értékesítés feltételei:
A fizetés készpénzfizetéssel történhet, egy összegben
vagy részletben. A pályázó a pályázat benyújtásával egyidejûleg garázshelyenként 300 000 Ft + áfa (háromszázezer forint + áfa) bánatpénzt köteles a felszámolónál letétbe helyezni, vagy átutalni a felszámoló BB Rt.-nél vezetett
10102086-76434602-00000000 sz. számlájára „MetálAcél Kft. bánatpénz” megjelöléssel.
A bánatpénz után kamat nem jár, de kezelési költséget
sem számít fel a felszámoló. Az eredménytelenül pályázóknak a bánatpénz visszajár, az elbírálási idõ utáni 8 na-
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pon belül. A bánatpénz visszafizetésének költségei a pályázót terhelik.
3. Ajánlatok benyújtása és egyéb feltételek:
Az ajánlatot pályázat útján, írásban kell benyújtani,
ajánlott levélben, ,,Pályázat” megjelöléssel, a felszámoló
(1066 Budapest, Teréz krt. 6.) címére. A pályázat benyújtásának kezdõ idõpontja a jelen hirdetménynek a Cégközlönyben való megjelenését (2008. július 3.) követõ 15. nap,
a pályázatok beérkezésére nyitva álló határidõ az e naptól
számított 15 napon belüli idõtartam.
A pályázatnak ezen határidõ alatt be kell érkeznie.
Amennyiben a pályázatra nyitva álló határidõ utolsó napja
pénteki munkanapra, szombatra vagy vasárnapra esik, úgy
a pályázatnak legkésõbb a pénteki munkanap 12 órájáig be
kell érkeznie az esetleges bánatpénzzel együtt.
A felszámoló az értékesítendõ ingatlanok után semmilyen szavatossági kötelezettséget és egyéb felelõsséget
nem vállal, az ilyen felelõsségét kizárja, ideértve az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett térmértékekért, és az esetleges környezetszennyezésért való szavatosságot is.
A pályázatokat közjegyzõ jelenlétében a felszámoló által kijelölt bizottság bontja fel és bírálja el, a pályázat benyújtására nyitva álló határidõ utolsó napjától számított
45 napon belül.
Érvénytelen az a pályázat, amely nem írásbeli, vagy a
pályázó a pályázattal egyidejûleg bánatpénzt nem helyezett letétbe, vagy beszámítást tartalmaz, vagy nem készpénzfizetést ígér, vagy nem a határidõben érkezett, illetve
egyébként nem felel meg a pályázati kiírásnak. Meg kell
jelölni a pályázatban a fizetés határidejét, és az esetleges
biztosítékokat.
Nem természetes személy pályázónak igazolnia kell hitelt érdemlõ módon a nyilvántartásba vételét.
A felszámoló a legmagasabb árat kínáló pályázót részesíti elõnyben. Az elõvásárlásra jogosultak jogaikat jelen
pályázat keretében gyakorolhatják.
A felszámoló fenntartja a jogot – megfelelõ pályázat hiányában – a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
Érdeklõdni dr. Kárpáti Péter felszámolóbiztosnál a
342-2371-es telefonszámon lehet, vagy személyesen, a
Budapest VI., Teréz krt. 6. I. I/B alatt, munkaidõben.

A TREND Gazdasági Képviseleti Kft. (Cg.:
[01 09 867547]; székhely: 1024 Budapest, Lövõház u.
16/B II. 17.) mint a BELLA- Kert Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma: [13 09 088800];
székhely: 2151 Fót, hrsz.: 0203/2.), a Pest Megyei Bíróság
8. Fpk. 13-07-001176/6. számú végzésében kijelölt felszámolója
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valamint könyveiben nem szereplõ egyéb követeléseket,
összesen 11 212 500 Ft bruttó értékben.
Irányár: 2 400 000 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.:
336-0321 vagy 06 (20) 454-3564] kérhetõ, munkanapokon 8–16 óra között.
A pályázóknak a bánatpénzt készpénzben a TREND
Gazdasági Képviseleti Kft. (1024 Budapest, Lövõház
u. 16/B II. 17.) irodája pénztárában letétbe kell helyeznie,
vagy a Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett 1020048336111448 számú bankszámlaszámra kell teljesíteni,
„BELLA-Kert 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, ,,BELLAKert” 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. július 3.) követõ 15. napon 12 óráig.
Bontás: a beadástól számított 10 napon belül.
A pályázók a bontástól számított 10 napon belül értesítést kapnak az eredményrõl.
A pályázatnak az ajánlaton túl tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, adószámát, bankszámlaszámát, 30 napnál
nem régebbi cégkivonatának és aláírási címpéldányának
eredeti példányát, a bánatpénz befizetését igazoló banki
bizonylatát, vagy átvételi elismervényt. Magánszemély
pályázó esetén szükséges még személyiigazolvány-másolat és a pályázat két tanúval történt hitelesítése.
A pályázatban egyértelmûen meg kell 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
véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.

nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodószervezet tulajdonában meglevõ könyveiben szereplõ, el nem ismert,

A CCA Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Menedzser ZRt.
(Cg.: [01 10 042071]; 1148 Budapest, Fogarasi út 58.)
mint az Új-EMO Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.:
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[01 09 364232]; 1137 Budapest, Jászai Mari tér 5–6.) kijelölt felszámolója
nyilvános pályázaton
értékesíti az Új-EMO Kereskedelmi Kft. „f. a.” raktáron
levõ, könyv szerinti értéken 19 405 000 Ft elektrotechnikai
alkatrészekbõl álló raktárkészletét.
A vagyontárgyak a Budapest XIII. kerület, Jászai Mari
tér 5–6. szám alatt, a felszámolóval történt egyeztetés alapján tekinthetõk meg.
A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal. A pályázat benyújtásának helye: CCA ZRt., 1148 Budapest, Fogarasi út 58.
A benyújtás módja írásban, magyar nyelven, név nélküli, zárt borítékban, a borítékon ,,Pályázat” jelzéssel úgy,
hogy a pályázat a hirdetmény Cégközlönyben történõ megjelenését (2008. július 3.) követõ 20. napon 10 óráig beérkezzen.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja,
– nyilatkozat arról, hogy a vevõ a felkínált raktárkészletet teljes egészében megvásárolja, a tárolási helyet teljes
egészében kiüríti, valamint az esetlegesen veszélyes hulladéknak minõsülõ készletelemek megsemmisítését, illetve
ártalmatlanítását a felszámolónak, valamint az illetékes
környezetvédelmi hatóságnak igazolja.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a vevõ nevét, azonosító adatait,
– az ajánlati vételárat és a megfizetés módját, és
– a megajánlott, áfával növelt vételár fedezetének igazolását, melyek egyértelmûen bizonyítják, hogy a megajánlott vételárra a fedezet rendelkezésre áll.
A pályázat bontására közjegyzõ jelenlétében kerül sor,
melyrõl jegyzõkönyv készül.
A benyújtási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló a pályázatokat értékeli.
A pályázat elbírálásáról az összes pályázót, a pályázat
eredményének megállapításától számított 8 napon belül
értesíti.
A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat kiírásáról döntsön,
– a jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent értékesítési kötelezettséget,
– ha több megfelelõ, azonos értékû (az ajánlott vételi ár
vonatkozásban legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, úgy ezen pályázók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését
megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.
A teljes vételár kiegyenlítése a birtokba lépésnek a feltétele.
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Az elõvásárlásra jogosultak ezen jogaikat a pályáztatás
során gyakorolhatják oly módon, hogy a pályázat beadásának napjáig írásban bejelentik ezen igényüket.
A továbbiakban a kialakult vételár ismeretében nyilatkozhatnak vételi szándékukról.
A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást
dr. Várhelyi Csaba felszámolóbiztos ad, a 222-6819-es telefonszámon.

A City Invest Üzleti Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: [01 09 878806]; 1066 Budapest, Teréz krt. 6.) mint
a BOTOS-PARK Ingatlanfejlesztõ Kft. „f. a.” (Cg.:
[01 09 716102]; 1135 Budapest, Fáy u. 66.) felszámolója
az 1991. évi IL. törvény 49/A. § (1) bekezdés alapján
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja az alábbi vagyontárgyakat:
1. Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak:
Az ingatlan-nyilvántartásban 85817/0/A/21. helyrajzi
számon nyilvántartott, természethen az 1154 Budapest,
Szerencs u. 70. sz. alatt található pinceszint ingatlan 8/36
tulajdoni hányada. A 8/36 tulajdoni hányad 4 db garázshelynek felel meg, az ezen a címen lévõ teremgarázsban.
A felszámoló garázshelyenként 1 300 000 Ft + áfa (egymillió-háromszázezer forint + áfa) alatti ajánlatot nem fogad el. Elõnyben részesül az a pályázó, aki mind a négy garázshelyre együttesen tesz ajánlatot.
2. Az értékesítés feltételei:
A fizetés készpénzfizetéssel történhet, egy összegben
vagy részletben. A pályázó a pályázat benyújtásával egyidejûleg garázshelyenként 300 000 Ft + áfa (háromszázezer forint + áfa) bánatpénzként köteles a felszámolónál
letétbe helyezni, vagy átutalni a felszámoló BB Rt.-nél vezetett 10102086-41248800-00000009 sz. számlájára „BOTOS-PARK Kft. bánatpénz” megjelöléssel.
A bánatpénz után kamat nem jár, de kezelési költséget
sem számít fel a felszámoló. Az eredménytelenül pályázóknak a bánatpénz visszajár az elbírálási idõ utáni 8 napon belül. A bánatpénz visszafizetésének költségei a pályázót terhelik.
3. Ajánlatok benyújtása és egyéb feltételek:
Az ajánlatot pályázat útján, írásban kell benyújtani,
ajánlott levélben, ,,Pályázat” megjelöléssel, a felszámoló
1066 Budapest, Teréz krt. 6. sz. alatti címére.
A pályázat benyújtásának kezdõ idõpontja a jelen hirdetménynek a Cégközlönyben való megjelenését (2008. július 3.) követõ 15. nap, a pályázatok beérkezésére nyitva
álló határidõ az e naptól számított 15 napon belüli idõtartam.
A pályázatnak ezen határidõ alatt be kell érkeznie.
Amennyiben a pályázatra nyitva álló határidõ utolsó napja
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pénteki munkanapra, szombatra vagy vasárnapra esik, úgy
a pályázatnak legkésõbb a pénteki munkanap 12 órájáig be
kell érkeznie az esetleges bánatpénzzel együtt.
A felszámoló az értékesítendõ ingatlanok után semmilyen szavatossági kötelezettséget és egyéb felelõsséget
nem vállal, az ilyen felelõsségét kizárja, ideértve az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett térmértékekért, és az esetleges környezetszennyezésért való szavatosságot is.
A pályázatokat közjegyzõ jelenlétében a felszámoló által kijelölt bizottság bontja fel és bírálja el, a pályázat benyújtására nyitva álló határidõ utolsó napjától számított
45 napon belül.
Érvénytelen az a pályázat, amely nem írásbeli, vagy a
pályázó a pályázattal egyidejûleg bánatpénzt nem helyezett letétbe, vagy beszámítást tartalmaz, vagy nem készpénzfizetést ígér, vagy nem a határidõben érkezett, illetve
egyébként nem felel meg a pályázati kiírásnak. Meg kell
jelölni a pályázatban a fizetés határidejét, és az esetleges
biztosítékokat.
Nem természetes személy pályázónak igazolnia kell hitelt érdemlõ módon a nyilvántartásba vételét.
A felszámoló a legmagasabb árat kínáló pályázót részesíti elõnyben. Az elõvásárlásra jogosultak jogaikat jelen
pályázat keretében gyakorolhatják.
A felszámoló fenntartja a jogot – megfelelõ pályázat hiányában – a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
Érdeklõdni dr. Kárpáti Péter felszámolóbiztosnál a
342-2371-es telefonszámon lehet, vagy személyesen, a
Budapest VI., Teréz krt. 6. I. I/B alatt, munkaidõben.

A CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt.
(cégjegyzékszám: [01 10 045271]; 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A; felszámolóbiztos irodája: 6000 Kecskemét,
Árpád krt. 4.) mint a Jámbor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (cégjegyzékszám: [03 09 103190]; 6000
Kecskemét, Matkói út 18.; felszámolóbiztos: Puskás Béla)
felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós cég tulajdonában lévõ, természetben a Gyöngyös-Farkasmály Orczy-pincészet 8751/20/A,
B, C, D, F, G, H, M, N hrsz.-ú, a 8751/23., 24., 25.,
26. hrsz.-ú belterületi ingatlanok (11 pinceág és 4 épület)
1/1 tulajdoni hányadát, amely természetben Gyöngyös
Farkasmályon helyezkedik el. Az ingatlanokkal együtt kerülnek értékesítésre a bennük elhelyezett, leltárilag az
adott ingatlanhoz tartozó eszközök (hordók).
Ingatlan irányár:
A
meghirdetett
helyrajzi
számokra
együtt:
150 000 000 Ft + áfa (egyszázötvenmillió forint + általános forgalmi adó). Az ügyletre a fordított áfafizetés szabályai vonatkoznak.
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Az ingatlanokat a felszámoló elsõsorban egyben kívánja értékesíteni, de a mûszakilag különálló egyes ingatlanrészek esetében külön-külön is lehetséges ajánlatot adni,
az ingatlan használati értékével arányos vételárral.
A pályázat lebonyolítására az 1997. évi XXVII. törvénnyel módosított 1991. évi IL. tv. (csõdtörvény) elõírásai az irányadók.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– Az áfa nélkül számított irányár 5%-ának megfelelõ
mértékû bánatpénz letétbe helyezése a felszámolóbiztos
irodájában a házipénztárba, készpénzben.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.
– A pályázati tájékoztató megtekintése a felszámolónál
és az abban foglaltak elfogadása.
A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pályázó fõbb adatait, az ajánlott áfamentes vételárat, a bánatpénz befizetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó nyilatkozatot.
A meghirdetett ingatlanok elõzetes egyeztetés alapján
megtekinthetõk. [Érdeklõdni: 06 (20) 996-3708 vagy a 06
(76) 486-606-os telefonszámon.]
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– a legjobb ajánlatot tevõkkel további tárgyalásokat
folytasson.
A pályázatok elbírálása során elõnyben részesítjük azon
pályázót, aki vállalja az azonnali készpénzfizetést.
Az írásos pályázati ajánlatokat személyesen, vagy meghatalmazott útján zárt borítékban ,,Jámbor Kft. – PÁLYÁZAT” jeligével a felszámolóbiztos irodájában (6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.) a titkárságon kell benyújtani, melynek határideje:
2008. július 18. (péntek) 12 óra.
A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
A beérkezett ajánlatok elbírálására, az esetleges ártárgyalásra, a döntés kihirdetésére 2008. augusztus 1-jén (péntek) 11 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne a felszámolóbiztos irodája: Kecskemét, Árpád krt. 4. szám
alatt.
Az eljárásra vonatkozó 1991. évi IL. tv. (csõdtörvény)
49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen az elõvásárlásra jogosultak e jogukat ezen idõpontban és helyszínen gyakorolhatják kizárólagosan.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad
hétfõn 9–12 óra között Puskás Béla felszámolóbiztos [tel.:
06 (76) 486-606 vagy 06 (20) 996-3708].

A STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft. (Cg.:
[01 09 724084]; 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.) mint az
Euréka Ingatlanfejlesztési és Befektetési Kft. „f. a.”
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(Cg.: [07 09 000951]; 8000 Székesfehérvár, Táncsics u. 6.
I. 4.), a Fejér Megyei Bíróság 6. Fpk. 07-06-000164/12.
számú végzésével kijelölt felszámolója (képviseli: Kovács
Péter felszámolóbiztos) a folyamatban lévõ felszámolás
keretében
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja az adós ismertté vált alábbi vagyontárgyát:
Követelés
Névérték: 2 034 126 Ft
Pályázati irányár: 2 034 126 Ft
Bánatpénz: 300 000 Ft
A pályázaton való részvétel feltételei:
– Meghatározott összegû bánatpénz megfizetése az
Euréka Kft. „f. a.” ERSTE Bank Hungary NyRt.-nél
vezetett 11600006-00000000-25906240 számú bankszámlájára, vagy a felszámoló székhelyén (STANDARD Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.).
– A bánatpénz a vételárba beszámításba kerül, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül a pályázó részére visszautalásra kerül.
– A vételárba történõ beszámítást a törvény kizárja.
– A követelés értékéért, behajthatóságáért, illetve érvényesíthetõségéért a kiíró felelõsséget nem vállal. A pályázónak vállalnia kell a pályázatban az üggyel kapcsolatban
felmerülõ összes költséget.
– A pályázatot legkésõbb (az ajánlott vételár és fizetési mód megjelölésével) jelen hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. július 3.) számított 15. napon 12 óráig személyesen kell leadni a STANDARD
Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft. (1137 Budapest, Pozsonyi út 32.) címére.
– Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a borítékon kérjük feltüntetni: ,,Euréka Kft. f. a. pályázat”.
– Az ajánlatnak tartalmaznia kell jogi személynél és
gazdasági társaságnál a pályázó nevét, székhelyét, 30 napnál nem régebbi hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselõ aláírási címpéldányát, a megajánlott
bruttó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár fedezetének igazolását.
Magánszemélynél az ajánlatnak tartalmaznia kell nevét,
címét, személyi adatokat, azonosításra alkalmas további
adatokat, a megajánlott bruttó vételárat, a vállalt fizetési
feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár fedezetének igazolását.
– Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz
megfizetését.
– A pályázatok bontására közjegyzõ jelenlétében, a
pályázati leadási határidõ lejárta után 15 napon belül kerül sor.
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– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 10 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.
– Az elõvásárlási jog gyakorlására jogosultak a jogosultságukat – a jogosultság igazolásával együtt – az ajánlat
benyújtásának idõpontjáig jelenthetik be a felszámolónak.
A felszámoló a pályázatot (megfelelõ pályázat hiányában) eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot hirdethet ki.
A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értékesítési
versenytárgyalást tart, amennyiben a megajánlott vételárak közötti eltérés 10%-on belül van. Ennek helyérõl, idejérõl, szabályairól írásban értesíti az ajánlattevõket.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A felszámoló a hatályos 1991. évi XLIX. törvény
alapján felhívja az esetleges érdekelteket elõvásárlási
joguk gyakorlására, és kéri, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig
írásban jelentsék be.
Bõvebb tájékoztatás kérhetõ Kovács Péter felszámolóbiztostól munkanapokon 8–12 óra között a 329-4940-es
telefonszámon.

Bélyegzõ és számlatömb érvénytelenítése
Medve András egyéni vállalkozó alábbi szövegû bélyegzõjét és készpénzfizetési számlatömbjét 2008. április 2-án eltulajdonították.
A bélyegzõ szövege:
Medve András egyéni vállalkozó
Adószám: 50492312-2-33
Székhely: 2220 Vecsés, Elõd u. 52.
A számlatömb sorszáma:
AC7E-E 545351–545400
Felhasznált sorszámok:
AC7E-E 545351
545352
545353
545355 (sztornó)
545356
545357
A bélyegzõ és a fel nem használt sorszámú számlák a
fenti idõponttól érvénytelenek.
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó útjára indította a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE címû negyedéves folyóiratot.
A KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE a hazai közigazgatás-tudomány képviselõi, közigazgatási szakemberek számára kíván olyan fórummá
válni, amely igényes periodika szerepét tölti be a jövõben. A lap teret biztosít a közigazgatás-tudomány területén születõ tanulmányok,
kutatási eredmények közzétételére, ugyanakkor feladatának tekinti, hogy a közigazgatásban végbemenõ változásokról, változtatásokról, új megoldásokról, kísérletekrõl is számot adjon; szakmai háttéranyagokat, elemzéseket mutasson be a kormányzati intézkedések jobb megértése érdekében. Egyúttal helyet ad a nemzetközi kitekintések számára, illetve a közigazgatási szakmában közérdeklõdésre számot tartó eseményekrõl, rendezvényekrõl szóló érdekes és hasznos publikációk, könyvismertetések megjelentetésére. Ezen átfogó ismeretanyag teszi a folyóiratot a közigazgatás-tudomány, valamint a közigazgatási szakma gyakorlata iránt érdeklõdõ olvasóközönség számára egyaránt hasznos olvasmánnyá.
A Közigazgatási Szemle a Miniszterelnöki Hivatal és az Önkormányzati Minisztérium alapításában, a 2008. évtõl kezdõdõen
negyedévente jelenik meg.
A Közigazgatási Szemle elõfizetési díja a 2008. évre: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.
Példányonkénti vásárlás esetén a Közigazgatási Szemle ára: 1990 Ft (áfával) vagy 8 euró.

***
Az angol és magyar nyelvû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY – Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat – International Journal of
Public Administration in Central and Eastern Europe megjelentetésével a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó erejéhez mérten
hozzá kíván járulni, hogy lépéseket tegyünk régiónk országai közigazgatási rendszereinek kölcsönös megismerése terén. Az újszerû
és hiánypótló kezdeményezéssel a Kiadó célja, hogy térségünk több mint másfél tucat országából érkezõ cikkek, tanulmányok, közérdekû információk színesítsék minél szélesebb körben a lapot – ugyanakkor teret adván a világ távolabbi részeibõl érkezõ, a közigazgatási szakmát foglalkoztató témáknak is. A közép-kelet-európai térség közigazgatási szervezetrendszereibe, az ott zajló folyamatokba és ott érvényesülõ tendenciákba történõ betekintés hasznos eszköze lehet az egymástól való tanulás folyamatának, a rendelkezésre álló tapasztalatok megismerésének, valamint az érdeklõdõ tudományos és szakmai olvasóközönség számára alapot szolgáltathat összehasonlítások végzéséhez is. A Nemzetközi Közlöny a 2008. évtõl kezdõdõen negyedévente kerül kiadásra.
A Nemzetközi Közlöny elõfizetési díja a 2008. évre 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.
Példányonkénti vásárlás esetén a Nemzetközi Közlöny ára: 1990 Ft (áfával) vagy 8 euró.

***
A Közigazgatási Szemle és a Nemzetközi Közlöny együttes elõfizetési ára: 14 000 Ft vagy 54 euró.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a 2008. évre a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE címû negyedéves folyóiratot …………………. példányban, amelyet
kérem, juttassanak el címünkre. Éves elõfizetési díja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.
Megrendelem a 2008. évre a NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat címû negyedéves lapot
…………………. példányban, amelyet kérem, juttassanak el címünkre. Éves elõfizetési díja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.
Megrendelem a 2008. évre a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE, valamint az angol–magyar nyelvû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY KözépKelet-Európai Közigazgatási Folyóirat címû negyedéves lapokat ….......... példányban, amelyeket kérem, juttassanak el címünkre.
Az együttes elõfizetés éves díja: 14 000 Ft (áfával) vagy 54 euró.
A megrendeléseket kérjük, a következõ faxszámra: (1) 338-4746, vagy e-mail címre: erdei.bea@mhk.hu szíveskedjenek küldeni!
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze elõfizetési igényét!
A megrendelõ (cég) neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Címe (város/község, irányítószám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utca, házszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar
Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

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

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

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