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I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek
Személyi rész

Áthelyezés
A legfõbb ügyész áthelyezte

SZEMÉLYÜGYI HÍREK
A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei

dr. Szilágyiné dr. Gaál Judit nyíregyházi városi ügyészségi ügyészt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fõügyészségre fõügyészségi ügyészi munkakörbe.

Kinevezések
A legfõbb ügyész kinevezte
Szolgálativiszony-megszûnések
Pusztayné dr. Jakab Róza legfõbb ügyészségi osztályvezetõ ügyészt szolgálati helyén fõosztályvezetõ-helyettes
ügyésszé;
dr. Szilágyi László Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
fõügyészségi ügyészt szolgálati helyén csoportvezetõ
ügyésszé;
dr. Vincziczki Imre nyíregyházi,
dr. Zsilka László szolnoki nyomozó ügyészségi mb. vezetõ-helyettes ügyészeket szolgálati helyükön vezetõ-helyettes ügyésszé;
dr. Biri Mihály mátészalkai,
dr. Czakó Csaba István nyíregyházi,
dr. Jakab Tamás szolnoki,
Juhászné dr. Szántó Virág debreceni,
dr. Kruzsic Tibor gyulai,
dr. Nagy Lajos szolnoki,
Pálné dr. Kismarton Annamária békéscsabai,
dr. Révész Norbert nyírbátori városi ügyészségi titkárt
szolgálati helyükön ügyésszé;

Szolgálati viszonya megszûnt
dr. Boschánszky Iván miskolci városi ügyészségi
ügyésznek 2007. november 30. napjával,
dr. Piskóthy László miskolci városi ügyészségi ügyésznek 2007. november 20. napjával,
dr. Szalai Géza budapesti XIV. és XVI. kerületi ügyészségi ügyésznek 2007. november 30. napjával,
dr. Vaskó Tamás Gábor miskolci városi ügyészségi
ügyésznek 2007. november 30. napjával,
dr. Csontos Krisztián miskolci városi ügyészségi fogalmazónak 2007. november 30. napjával,
dr. Fekti Ákos budapesti I. és XII. kerületi ügyészségi
fogalmazónak 2007. december 31. napjával,
dr. Sárvári Katinka komlói városi ügyészségi fogalmazónak 2007. november 30. napjával,
Váradi Imre budapesti nyomozó ügyészségi nyomozónak 2007. november 9. napjával.

dr. Horváth Csaba mátészalkai,
dr. Vincze Eszter kecskeméti városi ügyészségi fogalmazót
szolgálati helyükön ügyészségi titkárrá;
Jánoshegyi István legfõbb ügyészségi mb. fõosztályvezetõ-helyettes, mûszaki igazgatót szolgálati helyén fõosztályvezetõ-helyettessé, mûszaki igazgatói munkakörbe.

Kinevezésmódosítás
A legfõbb ügyész
dr. Lordovics László nyíregyházi nyomozó ügyészségi
vezetõ ügyész kinevezését akként módosította, hogy szolgálati helyén ügyészi munkakört lát el.

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK
A Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási
Hivatal Szociális és Gyámhivatala
pályázatot hirdet
határozatlan idejû közszolgálati jogviszony
keretében betölthetõ
szociális szakreferens – szociális ügyintézõ –
ügykezelõ munkakörökre
A szakreferens által ellátandó lényeges feladatok:
– szociális ellátást nyújtó intézmények mûködési engedélyezési eljárása,
– szociális ellátást nyújtó intézmények mûködésének
ellenõrzése,

2008/3. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

– a szociális ellátást nyújtó intézmények vezetõi, fenntartói részére szakmai iránymutatások kiadása, értekezletek megszervezése és megtartása,
– kapcsolattartás a helyi önkormányzatok jegyzõivel,
– a vizsgálatok tapasztalatait értékelõ, elemzõ anyagok
készítése.
A szociális ügyintézõ által ellátandó lényeges feladatok:
– a szociális törvényben és egyéb jogszabályban a
jegyzõ I. fokú hatáskörébe tartozó szociális ellátásokkal
kapcsolatos hatósági döntések II. fokú elbírálása,
– perképviselet ezen ügyekben,
– a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásával kapcsolatos, a Szociális és Gyámhivatal hatáskörébe
tartozó feladatok ellátása,
– a települési jegyzõk szociális hatáskörében gyakorolt
feladatainak felügyeleti ellenõrzése,
– a jegyzõk szociális hatáskörébe tartozó feladataival
kapcsolatos szakmai iránymutatások kiadása, értekezletek
megszervezése és megtartása,
– a vizsgálatok tapasztalatait értékelõ, elemzõ anyagok
készítése.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen
elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 16. pont (I. besorolási osztály) szerinti végzettség,
– minimum 2 éves szakmai gyakorlat.
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:
– jó szóbeli és írásbeli kifejezõkészség,
– szervezõkészség,
– szakmai jártasság,
– pontosság,
– Microsoft Office alkalmazások felhasználói szintû ismerete.
Elõnyt jelent:
– „B” kategóriás gépjármû-vezetõi igazolvány,
– közigazgatási szakvizsga,
– a referensi munkakörben ellenõrzési, intézménymûködtetési és hatósági jogalkalmazási gyakorlat,
– az ügyintézõi munkakörben I. fokú hatóságnál eltöltött gyakorlati idõ.
A feladatok ellátása a Közép-Magyarországi Régió területére terjed ki.
Az ügykezelõi munkakör betöltéséhez középiskolai
végzettség és számítógépes ismeret szükséges.
A foglalkoztatási jogviszonyra és az illetmény megállapítására a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (Ktv.) vonatkozó rendelkezések az irányadók.

307

A jelentkezés határideje:
2008. január 31.
A munkakörök az elbírálást követõen azonnal betölthetõk.
A pályázatot (fényképes szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél, egyetem/fõiskolai és egyéb
szakképzettséget tanúsító okiratok másolata, esetleges
nyelvvizsga-bizonyítvány másolatai, szakmai elképzelések) zárt borítékban kérjük eljuttatni az alábbi címre:
Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal
Szociális és Gyámhivatala, dr. Csepeli Ágota hivatalvezetõ, 1056 Budapest, Váci utca 62–64.
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás dr. Csepeli
Ágota hivatalvezetõtõl vagy Kulcsárné dr. Schnell Éva
osztályvezetõtõl (szakreferens munkakörrel kapcsolatosan) és Fodor Judit csoportvezetõtõl (ügyintézõi munkakörrel kapcsolatosan) kérhetõ.
Telefonszámok:
– dr. Csepeli Ágota: (06-1) 235-1790,
– Kulcsárné dr. Schnell Éva: (06-1) 235-1755,
– Fodor Judit: (06-1) 235-1770.

Budapest III. Ker. Óbuda-Békásmegyer
Polgármesteri Hivatala
a köztisztviselõk jogállásáról szóló,
többször módosított 1992. évi XXIII. tv.
(a továbbiakban: Ktv.) 10. §-a alapján
pályázatot hirdet
jogtanácsos munkakör betöltésére
Feladatkör meghatározása:
Az önkormányzati szerzõdések, megállapodások elkészítése, véleményezése, szignálása, meghatározott esetekben ellenjegyzése. Az önkormányzat jogi képviseletének
ellátása adásvételi, bérleti szerzõdésbõl eredõ peres eljárásokban és gazdasági ügyekben. A kinnlévõségek, követelések, kötbérek figyelemmel kísérése, felderítése, hasznosításra szánt ingatlanok jogi helyzetének tisztázása.
Önkormányzat által létesítendõ alapítványok, intézmények, gazdasági társaságok alapító okiratának bejegyeztetésével kapcsolatos teendõk ellátása.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– jogász szakképzettség és jogi szakvizsga,
– legalább öt év szakmai gyakorlat.
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A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban eltöltött jogviszony,
– számítógép felhasználói színtû ismerete.
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A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett gyakorlat,
– számítógép felhasználói szintû ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– fényképes, részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való
megfeleltetést tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot fényképpel ellátva,
– iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való
megfeleltetést tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A kinevezés határozatlan idõre szól hat hónap próbaidõ
kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Ktv. és a 35/2001. (XI. 26.) ÖK rendelet alapján történik.
A pályázatot a Hivatalos Értesítõben történõ közzétételtõl számított 10. napig lehet benyújtani a Munkaügyi Irodán (1033 Budapest, Fõ tér 3. I. em. 26.).
A borítékra kérjük ráírni: „Jogtanácsos pályázat”.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a munkaügyi vezetõtõl a 437-8605-ös telefonszámon.
A pályázat elbírálásáról a benyújtásra elõírt határidõt
követõ 30 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gyakorlója.
Az állás a pályázat elbírálását követõen betölthetõ.
A pályázat eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást
kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A kinevezés határozott idõre szól hat hónap próbaidõ
kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Ktv. és a 35/2001. (XI. 26.) ÖK rendelet alapján történik.
A pályázatot a Hivatalos Értesítõben történõ közzétételtõl számított 15. napig lehet benyújtani a Munkaügyi Irodán (1033 Budapest, Fõ tér 3. I. em. 26.).
A borítékra kérjük ráírni: „Titkárnõ-ügyintézõi pályázat”.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a Munkaügyi Iroda 437-8605-ös telefonszámán.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtástól számított 15. nap.
A pályázat elbírálásáról a polgármester dönt.
Az állás a pályázat elbírálását követõen betölthetõ.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Óbuda-Békásmegyer polgármestere
a köztisztviselõk jogállásáról szóló,
többször módosított 1992. évi XXIII. tv.
(a továbbiakban: Ktv.) 10. §-a alapján
pályázatot hirdet
fizetés nélküli szabadság igénybevétele miatt
megüresedett
titkárnõ-ügyintézõi munkakör betöltésére
Feladatkör meghatározása:
Tisztségviselõ mellett titkárnõi és ügyintézõi feladatok
ellátása.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– közgazdasági szakközépiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és középfokú számítástechnikai
szakképesítés; fõiskolai szintû igazgatásszervezõ szakképzettség.

Elõszállás Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki
jegyzõi állás betöltésére
Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján kiállított mentesítés igazolása,
– legalább 2 év közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet.
A kinevezés 6 hónap próbaidõvel, határozatlan idõre
szól, a munkakört teljes munkaidõben kell betölteni.
Ellátandó feladat:
– valamennyi jegyzõi hatáskörbe tartozó államigazgatási ügy,
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– az Ötv.-ben foglalt, a képviselõ-testület mûködésével
kapcsolatos feladat.
Illetmény és egyéb juttatás a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény alapján kerül megállapításra.
A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a képzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a közigazgatási gyakorlat meglétének igazolását,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul-e a pályázat nyilvános ülésen való tárgyalásához,
– a hivatali munka szervezésével, irányításával kapcsolatos elképzeléseit.
A pályázat benyújtási határideje: a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történõ megjelenést követõ 30. nap
(amennyiben ez a nap ünnepnap vagy munkaszüneti nap,
úgy az azt követõ munkanap).
A pályázatokat Elõszállás nagyközség polgármesteréhez kell benyújtani a következõ címre: Elõszállás Nagyközség Önkormányzata, 2424 Elõszállás, Fõ tér 3.
A jegyzõi állás betöltésére kiírt pályázatról a képviselõ-testület a határidõ lejártát követõ elsõ ülésén, a pályázók személyes meghallgatását követõen dönt.
Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen, megegyezés
szerint.
A jegyzõi munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettséggel jár.
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szeti Akadémia Színházmûvészeti és Filmmûvészeti Fõiskolává történõ átszervezésérõl szóló 150/1948. (I. 16.)
Korm. számú rendelet intézkedett az Akadémia Színházés Filmmûvészeti Fõiskolává történõ átszervezésérõl.
A mûvészeti fõiskoláknak egyetemi jellegû fõiskolákká
átszervezésérõl szóló 1971. évi 20. számú tvr. egyetemi
jellegû fõiskolává, a Magyar Népköztársaság felsõoktatási
intézményeirõl szóló 1986. évi 13. számú tvr. pedig egyetemmé nyilvánította. Jelenlegi nevét a felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsõoktatásról
szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról szóló
1999. évi LII. törvény állapította meg, 2000. január 1-jei
hatállyal.
1. Az intézmény hivatalos neve: Színház- és Filmmûvészeti Egyetem.
Rövidített megnevezése: SZFE.
Angol nyelvû megnevezése: University of Theatre and
Film.
2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése.
3. Az intézmény fenntartójának, alapító jogok gyakorlójának (felügyeleti szervének):
3.1. megnevezése: Oktatási és Kulturális Minisztérium
3.2. címe: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.
4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 1088 Budapest, Vas u. 2/C
4.2. telephely: nincs az intézménynek.
5. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési
szerv.

Szervezeti hírek
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
ALAPÍTÓ OKIRATA
A Színház- és Filmmûvészeti Egyetem
alapító okirata
A Színház- és Filmmûvészeti Egyetem (a továbbiakban:
intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 88. §-a, valamint a felsõoktatásról
szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)
16. §-ának (1) bekezdése és a 115. § (2) b) pontja alapján
az alábbi alapító okiratot adom ki.
Az intézmény az 1865-ben létesített Országos Színészeti Tanoda, és 1888-ban intézményegyesítéssel létrejött
Országos Zene és Színmûvészeti Akadémia, majd az
1893-ban Önállósult Országos magyar királyi Színmûvészeti Akadémia utóda. Az Országos Magyar Színmûvé-

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ
szakfeladat száma
szakág: 803000
jellemzõ szakfeladat: 803119
7. Az intézményhez részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv nem tartozik.
8. Az intézmény tevékenységi körei
8.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
– A 8.1.1. pontban meghatározott képzési területen és
képzési szinten alapképzést, mesterképzést, egységes, osztatlan képzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki.
– Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény
alapján kiadott szakindítási engedélye alapján kifutó rendszerben egyetemi és fõiskolai szintû képzést folytat.
– A 8.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban
felsõfokú szakképzést folytathat s e képzésben bizonyítványt ad ki.
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– Az Ftv. a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben és a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvényben
foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsõoktatásnak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában.
– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken, illetve mûvészeti ágban, alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, doktori képzést, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez. Habilitációs eljárást folytat le.
– A képesítési követelményekhez kapcsolódó gyakorlati oktatás keretében saját szervezetében színházi elõadásokat tart, tanulmányi célú filmeket, televíziós játékokat és
videoprogramokat készít és forgalmaz.
– A nemzeti és az egyetemes kultúra és a mûvészetek
közvetítésével, mûvelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi
és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a
hallgatóknak az értelmiségi létre történõ felkészítéséhez.
– Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja, rendszeres kapcsolatot tart a külföldi társintézményekkel, segíti a
szomszédos országok magyar nyelvû színházi és televíziós szakembereinek képzését. Részt vesz a színházi és filmoktatás nemzetközi szervezeteinek munkájában, támogatja az oktatók és hallgatók cseréjét, részvételét nemzetközi
fesztiválokon, külföldi szakmai kurzusokon.
– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszközfejlesztést
végez.
– Az alaptevékenységéhez tartozó feladatok megoldásához saját szervezetében mûvészi gyakorlóhelyeket: mûtermeket, film-, televízió- és hangstúdiókat, vetítõ-, vágóés montírozóhelyiségeket és -berendezéseket üzemeltet,
színpadi gyakorlóhelyeket és azokat kiszolgáló díszlet-,
jelmez- és kelléktárakat mûködtet, a hallgatók részére tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári, kottatári és videotári
(CD, DVD, szélessávú internet) szolgáltatást, kollégiumi
elhelyezést, kulturális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.
– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Az alkalmazásában lévõ közalkalmazottakkal kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok szerint.
– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és
folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben
lát el feladatokat.
– Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá
belsõ ellenõrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti
egységet, valamint igazgatási, szervezési, mûszaki szolgáltató- és más, a mûködést biztosító funkcionális szervezeti egységeket mûködtet.
A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységként látja el, amelynek alapvetõ anyagi feltételeit a fenn-

2008/3. szám

tartó által biztosított és az államháztartás alrendszereibõl
származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják,
valamint az államháztartáson kívüli forrásból származó
bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon.
Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök
szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:
alaptevékenységek:
80.30 felsõoktatás,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül,
72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, online kiadás,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.31 alkotó- és elõadó-mûvészet,
92.32 mûvészeti kiegészítõ tevékenység.
8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az intézmény képzést folytat, illetve folytathat
képzési terület:
mûvészet;
alapképzés:
székhelyen, telephelyen: mûvészet (színházmûvészeti,
film- és videomûvészeti ág);
mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: mûvészet (színházmûvészet,
film- és videómûvészet).
8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben
az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat
székhelyen, telephelyen: mûvészet, közmûvelõdés,
kommunikáció (zene-, tánc-, képzõ- és iparmûvészet,
színházmûvészet-bábmûvészet, színházmûvészet, sajtó,
közmûvelõdés)
8.1.3. Tudományterület, mûvészeti ágak, amelyen doktori képzés, doktori fokozat odaítélés folyik:
– mûvészetek (színházmûvészet, film- és videomûvészet).
8.2. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult
olyan kiegészítõ tevékenység végzésére, amelyet az alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak
részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott
kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e
tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termék-elõállítás értékesítésébõl származó bevételnek fedeznie kell a
tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos
hányadát is – a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett.
Ilyen tevékenységek elsõsorban:
– a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás
nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és
kimeneti követelményekben, a szakmai és vizsgakövetel-
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ményekben és a tantervekben, illetve szakképzési programokban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;
– felvételi elõkészítõ és egyéb tanfolyamok tartása;
– továbbképzés;
– felnõttképzési tevékenység;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása;
– a színház és a mozgókép szakterületeihez tartozó
munkakörökhöz iskolarendszeren kívül és tanfolyami keretben szervezett szakképzés és továbbképzés;
– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, mûvészeti ágban, kultúramûvelés és -fejlesztés, mûvészeti,
szaktanácsadói és egyéb tevékenység.
Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök
szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:
kiegészítõ tevékenységek:
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
92.31 alkotó- és elõadómûvészet,
92.32 mûvészeti kiegészítõ tevékenység.
8.3. Az intézmény jogosult alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységként – alapfeladatai ellátásának sérelme nélkül – külsõ megbízók, megrendelõk részére oktatási, kutatási, fejlesztõ, szaktanácsadó, szolgáltató s egyéb
feladatok ellátására. Az e tevékenység keretében végzett
szolgáltatás, termék-elõállítás értékesítésébõl származó
bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem
használható részének figyelembevétele mellett. A vállalkozási tevékenység bevétele nem haladhatja meg két egymást
követõ évben az összbevétel egyharmadát.
Az alap- és vállalkozási tevékenységek szétválasztásának elveit és a vállalkozási szerzõdéskötés rendjét az intézmény belsõ szabályzata rögzíti.
8.3.1. Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek tevékenységi körök (TEÁOR) szerinti részletes felsorolása:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
9. Az intézmény tagolásának elvei (az 1. számú mellékletnek megfelelõen)
9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási
szervezeti egységként színházi fõtanszak, film- és televíziós fõtanszak, a tanszakok keretében tanszékek, valamint
az intézményvezetõhöz közvetlenül rendelt Mûvészetelméleti Tanszék, és Színházmûvészeti, valamint Film- és
Videomûvészeti Doktori Iskola mûködik.
A fõtanszakokon, a tanszéken egy vagy több szakmailag összetartozó, a 8.1.1. pont szerinti képzési területeken,
képzési szinteken folyó képzés feladatainak ellátását szervezik.
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szervezeti egység, valamint mûvészeti gyakorlóhely mûködik.
9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához
az intézményben igazgatási funkcionális szervezeti egységként rektori hivatalt és tanulmányi osztályt, gazdasági,
mûszaki funkcionális szervezeti egységként gazdasági hivatalt, belsõ ellenõrzési feladatot ellátó szervezeti egységet, üzemeltetési osztályt, színházi mûszaki osztályt, valamint film- és televíziós mûszaki osztályt mûködtet.
Az intézmény szervezeti felépítését, tagolását az egyes
oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató- és funkcionális
szervezeti egységeket és mûködésük rendjét részletesen a
Szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg.
Az intézmény vezetését, a vezetõk megbízását, illetve
felmentését, valamint hatásköröket az Ftv. és az intézmény
Szervezeti és mûködési szabályzata határozza meg.
10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok,
melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött, alapszerzõdés:
370437/1997/0100, módosított: 370437/2002/0120, illetve 370437/2005/0121 számú vagyonkezelési szerzõdéssel.
(2. számú melléklet szerint)
10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok:
Az intézmény tulajdonában nincs ingatlan.
10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme: 3. számú melléklet szerint.
11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 400 fõ, amely számított hallgatói
létszámként 287 fõ.
12. Az intézményi hozzájárulással vagy közremûködéssel létrehozott, illetve mûködtetett társaságok, egyesületek, alapítványok és egyéb szervezetek jegyzéke és alapító
okiratai, illetve az alapítással összefüggõ más dokumentumai a Szervezeti és mûködési szabályzat mellékletét képezik.
13. Az alapító okirat a 15237-28/2006. számú alapító
okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

Budapest, 2007. augusztus 7.
Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

9.2. Az intézményben kollégiumi, informatikai, szociális, kulturális, sport, könyvtári, levéltári feladatot ellátó

Ikt. szám: 17803-1/2007.

1. számú melléklet
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2. számú melléklet

Az intézmény vagyonkezelésében lévõ ingatlanok
Címe: Budapest VIII. ker., Szentkirályi u. 32/A
Helyrajzi száma: 36598
Címe: Budapest VII. ker., Akácfa u. 5.
Helyrajzi száma: 34558/0/A/21
Címe: Budapest VIII. ker., Rákóczi út 21.
Helyrajzi száma: 36508
Címe: Budapest VIII. ker., Vas u. 2/C
Helyrajzi száma: 36437/13

3. számú melléklet
Az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme
– minden ingatlan 5 évnél hosszabb bérleti használati jogcímmel rendelkezik
Címe: Budapest VIII. ker., Vas u. 2/D
Helyrajzi száma: 36437/11
Jogcím: bérlemény
Címe: Budapest VIII., ker. Vas u. 2/B
Helyrajzi száma: 36437/9
Jogcím: bérlemény
Címe: Budapest VIII. ker., Vas u. 5.
Helyrajzi száma: 36504
Jogcím: bérlemény
Címe: Budapest VIII. ker., Vas u. 1.
Helyrajzi száma: 36506
Jogcím: bérlemény
Címe: Budapest VIII. ker., Gyulai Pál u. 8.
Helyrajzi száma: 36453
Jogcím: bérlemény
Címe: Budapest VIII. ker., Stáhly u. 3.
Helyrajzi száma: 36448
Jogcím: bérlemény
Címe: Budapest VIII. ker., Stáhly u. 5.
Helyrajzi száma: 36451
Jogcím: bérlemény
Címe: Budapest VIII. ker., Stáhly u. 1.
Helyrajzi száma: 36438
Jogcím: bérlemény
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II. FÕRÉSZ: Hivatali igazgatás
KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZAT EREDMÉNYE
A Magyar Táncmûvészeti Fõiskola (1145 Budapest, Columbus utca 87–89.) (továbbiakban: kiíró) a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (továbbiakban: KVI) megbízásából a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005.
(IV. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) vonatkozó fejezetei alapján
nyilvános pályázat
keretében értékesítésre írta ki a Magyar Állam tulajdonában és a kiíró vagyonkezelésében álló, természetben 1149 Budapest, Pillangó u. 30. szám alatt található, 32068/8. helyrajzi számon nyilvántartott, 950 m2 területû, kivett kollégium
megnevezésû ingatlant.
A kiíró a Magyar Közlöny a Magyar Köztársaság Hivatalos Lapja 2007. november 15-én megjelent 154. számában,
a Hivatalos Értesítõ a Magyar Közlöny melléklete X. évfolyam 2007. évi 46. számában, illetve rövidített tartalmú változatban a Magyar Nemzet 2007. november 16-án megjelent kiadásában és a Népszabadság 2007. november 16-án megjelent budapesti kiadásában közzétett pályázati felhívással az értékesítési eljárást megindította.
A kiíró a kormányrendelet 46. § (1) bekezdése alapján közzéteszi, hogy a fenti pályázati eljárás és az azt követõ árajánlat-módosítás érvényes és eredményes.
A pályázat nyertese a Terméskõ Egyéni Cég (székhely: 1081 Budapest, Népszínház u. 39–41.) nettó 225 500 000 Ft
(+ az adásvételi szerzõdés megkötésekor hatályos áfatörvényben meghatározott áfa) vételáron.

A Szegedi Tudományegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) vagyonkezelésében és a Magyar Állam tulajdonában
álló Szeged, Gém u. 18. szám alatti, 11633. hrsz.-on nyilvántartott, 904 m2 alapterületû, „kivett beépítetlen terület” megnevezésû ingatlanra kiírt nyilvános pályázat eljárása érvénytelen volt. Az ingatlan ismételten meghirdetésre kerül.

KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSE
A Nyugat-magyarországi Egyetem (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4., a továbbiakban: árvereztetõ) a Kincstári
Vagyoni Igazgatóság megbízásából, a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján
árverés
útján értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és az árvereztetõ vagyonkezelésében lévõ alábbi vagyonelemet:
Ingatlan címe

Hrsz.

Terület
Megnevezés
(m2)

Tul. h.

Mosonmagyaróvár belterület
274.
1856 Kivett szálloda
1/1
(Fõ utca 9.)
Árverési elõleg összege: 11 640 000 Ft, azaz tizenegymillió-hatszáznegyvenezer forint.
Licit az 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése szerint.
Az ingatlan per-, teher- és igénymentes. Az ingatlan városképi jellegû építmény. (Mûemlék.)
Az árverés idõpontja: 2008. február 1. 10 óra.
Az árverés helye: Nyugat-magyarországi Egyetem Mezõgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara
(9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2. I. emeleti kari tanácsterem).
Felvilágosítást ad: az egyetem mûszaki gazdasági fõigazgató-helyettese:
Fekete József [tel.: (99) 518-345, illetve mobil: 06 (30) 223-2571].

Kikiáltási ár
(bruttó Ft)

116 400 000

Áfa (Ft)

19 400 000
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Az árverés közjegyzõ jelenlétében történik. Az árvereztetõ az árverés megkezdésekor ismerteti az árverés részletes
feltételeit.
A jelentkezés feltételei:
– személyazonosság igazolása, képviselet esetén közjegyzõ által hitelesített okiratba foglalt meghatalmazás bemutatása, illetve annak átadása;
– gazdasági társaság nevében történõ részvétel esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy a bejegyeztetés folyamatba tételét igazoló cégeljárási igazolás és aláírási címpéldány átadása;
– az árverezõ (gazdálkodó szervezetek esetében cégszerû) aláírással ellátott írásbeli nyilatkozata arról, hogy nincs
6 hónapnál régebben lejárt köztartozása (adó-, vám-, társadalombiztosítási járulék és egyéb, az államháztartás alrendszereivel szemben fennálló fizetési kötelezettsége);
– igazolás bemutatása arról, hogy az árverezõ az árverési elõleget (ajánlati biztosítékot), amely a forgalmi érték (kikiáltási ár) 10%-a, a kitûzött árverés idõpontjáig (azaz az árverés megkezdéséig) készpénzben befizette az árvereztetõ
Mosonmagyaróvár, Vár 2. sz. I. emeleti pénztárába.
Egyéb feltételek:
Minden egyes árverési tételre külön kell jelentkezni és az árverési elõleget befizetni. Az árverési elõleg a vételárba beszámít. Az árvereztetõ a nem nyertes árverezõ részére az árverési elõleget az árverés napján visszafizeti.
Az árverési elõleg után az árvereztetõ költséget nem számít fel, kamatot nem fizet.
Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes árverezõ az árverés idõpontjától számított 8 naptári
napon belül visszavonhatatlan pénzügyi garanciát adjon az árvereztetõnek az árverési elõlegen felül a teljes vételárhátralékra.
(Az árvereztetõ visszavonhatatlan fizetési garanciának tekinti a bankgaranciát, banki hitelígérvényt, vagy a vételárhátralék közjegyzõnél, illetve ügyvédnél történõ letétbe helyezését.)
Amennyiben az árveréstõl számított 8 naptári napon belül az árverezõ a vagyonkezelõ megjelölt számlájára a teljes
vételárat kiegyenlítette, mentesül a visszavonhatatlan pénzügyi garancia adásának kötelezettsége alól.
A vagyonkezelõ az árverés nyertesével az árverés idõpontjától számított 15 naptári napon belül szerzõdést köt. Az árverés nyertese köteles a vételárat a megadott számlaszámra a szerzõdéssel egyidejûleg, vagy ha ezt a vételár nagyobb
összege vagy más fontos körülmény indokolttá teszi, a szerzõdésben meghatározott feltételekkel késõbbi – de a szerzõdéskötés idõpontjától számított legfeljebb 60 naptári napon belüli – idõpontban átutalni.
Az árverés sikertelen, ha
– nem jelenik meg egy árverezõ sem,
– az árverezõk nem tettek érvényes vételi ajánlatot;
– az árverési eljárás tisztaságát, vagy az árverezõk érdekeit súlyosan sértõ cselekmény miatt az árverés érvénytelenítésérõl kell dönteni;
– a nyertes ajánlattevõ visszalépése esetében, amennyiben az árverés soron következõ helyezettjével történõ szerzõdéskötésre nem kerül sor. (Visszalépésnek minõsül, ha a nyertes ajánlattevõ a szerzõdéskötésre elõírt határidõ alatt a
szerzõdést nem köti meg.) Ebben az esetben a nyertes árverezõ a befizetett árverési elõleget elveszti.
Az árvereztetõ fenntartja jogát arra, hogy az árverést eredménytelennek nyilvánítsa.
Az árvereztetõ fenntartja a jogot arra, hogy a nyertes árverezõ visszalépése esetén, az árverés soron következõ helyezettjével kössön szerzõdést.
Az árvereztetõ fenntartja a jogot arra, hogy az árverési hirdetményt, az árverés idõpontját megelõzõen visszavonja,
melyrõl a hirdetmény közlésével megegyezõ helyeken újabb hirdetményt tesz közzé.
A tulajdonszerzési korlátozásba ütközõ szerzõdés semmis.

AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI
Összefoglaló
a Fejér Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenõrzésérõl (0744)
Az Állami Számvevõszék a stratégiájában foglalt célkitûzéseknek megfelelõen a helyi önkormányzatok gazdálkodási
rendszere átfogó ellenõrzésének programját a 2007. évtõl megújította, azt kiegészítette további – teljesítmény-ellenõr-
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zési – elemekkel. Az ellenõrzésre az Országgyûlés illetékes bizottságai részére is átadott, országosan egységes ellenõrzési program alapján került sor.
Az ellenõrzés célja annak értékelése volt, hogy az önkormányzat a pénzügyi egyensúlyt a költségvetésében és annak
teljesítése során milyen módon biztosította, felkészült-e a szabályozottság és a szervezettség terén az európai uniós források igénylésére és felhasználására, továbbá az e-közigazgatás bevezetése miatti szervezet-korszerûsítési feladatokra, valamint az önkormányzat a 2006. évben kialakította-e és megbízhatóan mûködtette-e a gazdálkodás belsõ kontrolljait, a
feladatok szabályszerû ellátásához hozzájárult-e a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés, valamint a
belsõ ellenõrzés. Utóellenõrzés alapján értékeltük, hogy az önkormányzatnál megfelelõen hasznosították-e az elmúlt
négy évben végzett számvevõszéki ellenõrzések megállapításait, szabályszerûségi és célszerûségi javaslatait.
Az önkormányzat tervezett költségvetési bevételei és kiadásai 2004–2007. évek között folyamatosan növekedtek, de
a tervezett költségvetési bevételek és kiadások egyensúlya nem volt biztosított, a tervezett költségvetési bevételek nem
nyújtottak fedezetet a tervezett költségvetési kiadásokra. A költségvetés végrehajtása során a teljesített költségvetési bevételek és kiadások meghaladták az eredeti elõirányzatot, a teljesített összes költségvetési bevétel fedezte a teljesített
összes költségvetési kiadást. A költségvetési bevételi eredeti elõirányzatok túlteljesítéséhez a mûködési célú költségvetési bevételeknél az eredeti elõirányzatként nem tervezett pénzmaradvány-igénybevétel, és az intézményi mûködési célú
költségvetési bevételek alultervezése járult hozzá. A mûködési célú költségvetési kiadások túlteljesítése fõként az intézményi dologi és egyéb folyó kiadások alultervezésére vezethetõ vissza. A teljesített felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások mindhárom évben elmaradtak az eredeti elõirányzattól.
Az önkormányzat felkészülése az európai uniós források igénybevételére és felhasználására a belsõ szabályozottság, a
szervezettsége terén nem volt eredményes. A ciklusprogramban, gazdasági programban megfogalmazott fejlesztési célkitûzésekhez kapcsolódtak az európai uniós támogatások, azonban az önkormányzat szabályozása nem tartalmazta az
európai uniós forrásokkal összefüggésben a pályázatfigyelés, a pályázatkészítés, és a támogatott fejlesztések lebonyolítási feladatainak rendjét, döntési hatásköröket. Nem határozták meg az önkormányzati szintû pályázatkoordinálás feladatait, felelõseit. Az önkormányzat hivatalában egyedi megbízásokkal, feladatra történõ kijelölésekkel, valamint külsõ
szervezet bevonásával megszervezték a pályázatfigyelési, a fejlesztéslebonyolítási feladatok ellátását, azonban nem szabályozták a pályázatfigyeléssel kapcsolatos információszolgáltatási és továbbadási kötelezettséget, felelõsséget, a pályázatok nyilvántartásával összefüggõ feladatokat, a folyamatba épített és belsõ ellenõrzési kötelezettségeket.
Az önkormányzat az NFT keretében a munkaerõ-foglalkoztatási helyzet javításával összefüggõ fejlesztési feladat
megvalósítására elnyert európai uniós támogatás mintegy felét használta fel, a projekt befejezési határidejét tekintve jelentõs a lemaradás, aminek munkaszervezési okai voltak. A támogatott fejlesztési feladat ellenõrzései során az elszámolásra benyújtott bizonylatok alaki követelményeinek betartására hívták fel a figyelmet, valamint rögzítették, hogy a projekt ütemezett megvalósítását hátráltatják a partnerek közötti együttmûködési hiányosságok, észrevételezték a fizetési
kérelmek, a projekt-elõrehaladási jelentések késedelmes benyújtását, az iratanyagok hiányos irattározását. Az önkormányzat hivatala nem rendelkezett informatikai, valamint e-közigazgatási stratégiával, a mûködtetett informatikai rendszer csupán tájékoztató szolgáltatást nyújtott. Az önkormányzat nem teljesítette a közérdekû adatok közzétételére vonatkozó kötelezettségét, törvényi elõírás ellenére a 2006. évben nyújtott fejlesztési célú támogatások adatait, illetve a 2007.
I. negyedévében nyújtott mûködési és fejlesztési támogatások adatait, valamint a vagyonnal való gazdálkodással összefüggõ, nettó ötmillió Ft-ot elérõ vagy azt meghaladó értékû szerzõdések adatait nem tette közzé.
Az önkormányzat hivatalában a költségvetés-tervezési és a zárszámadás-készítési folyamatok és azok ellenõrzésének
szabályozottsága alacsony, a gazdálkodási, a pénzügyi-számviteli folyamatok és azok ellenõrzési feladatainak szabályozottságánál meglévõ hiányosságok közepes kockázatot jelentettek a feladatok megfelelõ és szabályszerû végrehajtásában. A költségvetési tervezés és a zárszámadás-készítés folyamatára kialakított kontrollok mûködésének megbízhatósága kiváló volt, azonban a gazdasági eseményekkel kapcsolatos kifizetések során a kontrollok nem mûködtek megbízhatóan, a szakmai teljesítésigazolás és az utalvány-ellenjegyzés mûködésének megbízhatósága gyenge volt. A belsõ ellenõrzés szervezeti kereteinek kialakítása és szabályozási szintje a belsõ ellenõrzés végrehajtásában alacsony kockázatot
jelentett, a belsõ ellenõrzés mûködésének megbízhatósága jó volt.
Az ÁSZ korábban ellenõrizte az önkormányzat gazdálkodását átfogó jelleggel, továbbá a gyermekvédelmi szakellátási feladatokat, a zárszámadási vizsgálat keretében a normatív állami hozzájárulások, illetve a kötött felhasználású normatív állami hozzájárulások igénylésének és elszámolásának szabályszerûségét. Javaslataink hasznosítására intézkedési
tervet készítettek, összességében a javaslatok csaknem háromnegyede részben vagy teljesen hasznosult.
A helyszíni ellenõrzés megállapításai mellett a jogszabályi elõírások betartása, valamint a munka színvonalának javítása érdekében javaslatokat fogalmaztunk meg a közgyûlés elnöke és a fõjegyzõ részére. Javasoltuk, hogy a közgyûlés
elnöke tájékoztassa a közgyûlést az ellenõrzés megállapításairól, segítse elõ a javaslatok megvalósítását, készíttessen intézkedési tervet azok végrehajtása érdekében.
Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.
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A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közleményei
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Környezetbarát Termék Közhasznú Társasága
közleményei
környezetbarát termékek minõsítésérõl

KÖRNYEZETBARÁTTERMÉK-MINÕSÍTÉS
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetbarát Termék Közhasznú Társasága közli, hogy a Környezetbarát Termék Minõsítõ Bizottság 2007. március 8-ai
ülésén az alábbi szöveggel elfogadta a következõ minõsítési
feltételrendszereket:

9. Háztartási hûtõ- és fagyasztókészülékek
Érvényes: 2010. április 30-áig

KvVM Környezetbarát Termék Közhasznú Társaság
1027 Budapest II., Lipthay u. 5.
Telefon: (36-1) 336-1156, telefax: (36-1) 336-1157
E-mail:kornyezetbarat.termek@axelero.hu
Honlap: http://www.kornyezetbarat-termek.hu

1. Bevezetés
A háztartási hûtõ- és fagyasztókészülékek környezetbarát termék minõsítésének célja a környezetet minél kevés-

bé terhelõ készülékek gyártásnak, forgalmazásának és vásárlásnak ösztönzése.
A „környezetbarát termék” védjegyhasználatot nyert
hûtõberendezéseknek eleget kell tenniük a következõ általános ökológiai kritériumoknak:
Elsõdleges feltételek:
– az energia-felhasználással kapcsolatos környezeti károk, illetve kockázatok (globális felmelegedés, savasodás,
a nem megújuló energiaforrások károsítása) csökkentése;
– az ózonréteget károsító (lebontó) (Ozone Depleting
Potential=ODP) anyagok felhasználásával kapcsolatos
környezeti károk, illetve kockázatok csökkentése az ilyen
anyagok alkalmazásának kiküszöbölésével;
– az üvegházhatást elõidézõ anyagok (Global Warming
Potential=GWP) felhasználásával kapcsolatos környezeti
károk csökkentése az ilyen anyagok alkalmazásának korlátozásával.
További feltételek:
– a környezetre és egészségre veszélyes láng-gátló szerek alkalmazásának kiküszöbölése;
– a zajszennyezés csökkentése;
– a hulladékká vált készülékek hasznosításának/ártalmatlanításának elõsegítésére alkalmas készüléktervezés;
– megfelelõ gyártói politika kialakítása a hulladékká
vált készülékek visszavételére és hasznosítására;
– egyéb feltételek, amelyek a készülékek csomagolására, megfelelõ használatának elõsegítésére és a védjegy
használatára vonatkoznak.
A „Környezetbarát termék” minõsítés jogi alapja a
9/2004. (V. 25.) sz. KvVM rendelettel módosított
29/1997. (VIII. 29.) számú KTM rendelet [1].
A minõsítõ eljárás lefolytatására a KvVM Környezetbarát Termék Közhasznú Társaság (a továbbiakban Társaság) illetékes.
2. Nevezési feltételek
A pályázatot 2007. április 30-áig a 78/2004. (V. 7.)
GKM rendeletben meghatározott I∝ ≤ 47 A energiahatékonysági osztályú készülékekre, valamint az A+ vagy
A++ energiahatékonysági osztályú készülékekre, 2007.
április 30. után csak az A+ vagy A++ energiahatékonysági
osztályú készülékekre lehet benyújtani.
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A minõsítõ eljárás a pályázat benyújtása és a nevezési
díj befizetése után végzett szakértõi vizsgálatot, valamint a
döntési folyamatot jelenti.
Egy eljárás keretében egy készülékcsoportot és készülékcsoportonként legfeljebb 3 különbözõ típusú hûtõkészüléket lehet minõsíteni. (A készülékcsoport a fenti rendeletben felsorolt 10 kategória valamelyikét jelenti.)
Az azonos gyártótól származó készülékekre vonatkozó
pályázat azonos részeit összevonva lehet benyújtani.
3. Minõsítési feltételek
A „környezetbarát termék” védjegy használati jogáért
pályázó háztartási hûtõ- és fagyasztókészülékek minõsítési eljárásában értékelni kell a termék teljes életútját az
1980/2000/EC Európai Parlament és Tanács rendeletében
[2] foglalt indikatív értékelési mátrix, továbbá a
2004/669/EK Bizottsági határozat [3] elõírásai alapján.
3.1. Érvényességi kör
Ez a minõsítési feltételrendszer a kompresszoros, villamos hálózatról táplált, háztartási hûtõ- és fagyasztókészülékekre vonatkozik.
Más energiaforrásokat is alkalmazó készülékekkel nem
lehet pályázni!
A minõsítés feltétele a 3.2. pontban elõírt követelmények teljesítése.
3.2. Követelmények
3.2.1. Általános feltételek
A készülékeknek eleget kell tenniük a következõben ismertetésre kerülõ feltételeknek azért, hogy:
– az energiafogyasztás csökkentésével csökkenjen az
energiafelhasználással együtt járó környezeti károsodás
(globális felmelegedés, savasodás, a nem megújuló energiaforrások igénybevétele);
– a potenciálisan ózonréteg-károsító anyagok és más
veszélyes anyagok alkalmazásának csökkentésével csökkenjen a környezet károsodása és a károsodás kockázata;
– a globális felmelegedést okozó anyagok alkalmazásának csökkentésével csökkenjen a környezet károsodása
és a károsodás kockázata.
Ezen túlmenõen ezek a feltételek elõsegítik a „legjobb
gyakorlat” (a környezet optimális használatának) bevezetését, és gyarapítják a fogyasztók környezeti ismereteit.
A pályázatok értékelésénél és a minõsítésnél figyelembe kell venni az elismert környezetirányítási rendszerek, például EMAS vagy ISO 14001 bevezetését (de az
ilyen rendszerek alkalmazása nem elõírás).
A pályázó mutassa be minõségbiztosítási és környezetközpontú irányítási rendszerét. Csatolható harmadik fél által kiadott tanúsítvány másolata, (pl. ISO 9001, ISO 14001
szabvány szerinti mûködésrõl vagy az EMAS tanúsítvány)
vagy a minõségbiztosítási, illetve környezetközpontú irányítási rendszer cégszerû aláírással ellátott leírása.
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Alapfeltételek
3.2.2.1. Energiamegtakarítás
A készülékek energiahatékonysági osztályának fokozatosan kell elérnie a 78/2004. (V. 7.) GKM rendeletben [4]
az A+ vagy A++ besorolású készülékek energiahatékonyságát a következõk szerint:
2007. április 30-áig az energiahatékonysági mutatószám alsó határa: 47%, azaz I∝ ≤ 47;
2007. április 30-a után: az energiahatékonysági mutatószám alsó határa: 42%, azaz I∝ ≤ 42.
Igazolás:
A pályázathoz mellékelni kell a 78/2004. (V. 7.) GKM
rendelet 2. § 2. pontja szerinti mûszaki dokumentációt. A
mûszaki dokumentáció tartalmazza az adott típus legalább
3 készülékén elvégzett energiafogyasztás-mérések eredményeit az MSZ EN 153 szabvány szerint. A mérések
számtani átlagértéke kisebb vagy egyenlõ legyen a megadott értéknél. Az energiacímkén feltüntetett érték ne legyen kisebb, mint az átlagérték, az energiahatékonysági
osztály jelzése feleljen meg az átlagértéknek.
3.2.2.2. A hûtõközeg és szigetelõhab elõállítására
használt habosító gáz ózonlebontó képességének (ODP)
csökkentése
A hûtõközeg és a szigetelõhab elõállítására használt habosító gáz ODP-jének nullának kell lennie.
A berendezések hûtõközegeként és elõállításánál habosító szerként a 2037/2000/EK rendelet [5] szerint nem
használhatók CFC-k és HCFC-k.
Igazolás:
A pályázónak nyilatkoznia kell a feltétel teljesítésérõl.
A pályázatban meg kell adni a készülékben alkalmazott
hûtõközeg és habosító anyag anyagi minõségét, mennyiségét és a 44/2000 EüM rendelet [6] szerint összeállított biztonsági adatlapot (91/155/EGK irányelv).
3.2.2.3. A hûtõközeg és szigetelõhab elõállítására
használt habosító gáz globális felmelegítõ képességének (GWP) csökkentése
A hûtõközeg és a szigetelõhab elõállítására használt habosító gáz GWP-értéke (CO2-ra és 100 év idõtartamra vonatkoztatva) legfeljebb 15 lehet.
Igazolás:
A pályázónak nyilatkoznia kell a feltétel teljesítésérõl.
A pályázatban meg kell adni a készülékben alkalmazott
hûtõközeg és habosító anyag anyagi minõségét, mennyiségét a 44/2000 EüM rendelet [6] szerint összeállított biztonsági adatlapot (91/155/EGK irányelv).
3.2.3. További követelmények
3.2.3.1. Élettartam-kiterjesztés
Az alkatrészek pótlását és a készülék szervizét a gyártás
megszûnésétõl számított 12 évig garantálni kell.
Igazolás:
A pályázathoz csatolni kell a fentiek vállalását tartalmazó nyilatkozatot.
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3.2.3.2. Visszavételi, begyûjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási kötelezettség és az újrahasznosítás elõsegítése
A pályázónak (gyártó/forgalmazó) a készülékek visszavételére, begyûjtésére, hasznosítására ás ártalmatlanítására
vonatkozóan az elektromos és elektronikai berendezések
hulladékainak visszavételérõl szóló 264/2004. (IX. 23.)
számú Korm. rendelet mindenkor érvényes elõírásai szerint
kell eljárnia. A gyártónak a használati útmutatóban röviden
ismertetnie kell a visszavételre, begyûjtésre, hasznosításra
és ártalmatlanításra kialakított rendszerét.
Igazolás:
A 3.2.3.5. pont szerinti használati útmutató vonatkozó
részével.
Az újrahasznosítás elõsegítéséhez a készülékeknek ki
kell elégíteniük a következõ feltételeket is:
1. A gyártónak gyártásnál figyelembe kell venni a készülék szétszerelhetõségét, és szétszerelési utasítást kell a
készülék dokumentációjához csatolnia. Az utasításnak
többek között tartalmaznia kell a következõket:
– A csatlakozások könnyen megtalálhatók és hozzáférhetõk;
– Az elektromos szerkezetek, csatlakozások könnyen
megtalálhatók és szétszerelhetõk;
– A termék közönséges szerszámokkal könnyen szétszerelhetõ;
– A nem kompatibilis és veszélyes anyagok szétválaszthatók.
Igazolás:
A pályázathoz mellékelni kell a feltételeknek való megfelelõségi nyilatkozatot, és a készülék dokumentációjához
csatolt szétszerelési utasítást.
2. Az 50 grammnál nagyobb tömegû mûanyag alkatrészeket – kivéve az extrudált mûanyag részeket – az egyértelmû
azonosíthatóság céljából az ISO 11469 szabvány elõírásainak megfelelõen tartós kivitelû jelöléssel kell ellátni.
Igazolás:
A pályázathoz mellékelni kell a feltételeknek való megfelelõségi nyilatkozatot.
3. A mûanyag alkatrészek nem tartalmazhatnak PBB
(polibrómozott bifenil) és PBDE (polibrómozott difenil-éter) láng-gátló szereket. A mûanyag alkatrészek nem
tartalmazhatnak olyan klór-paraffin láng-gátló szereket,
amelyek lánchosszúsága 10–13 szénatom, és klórtartalma
>50 tömeg% (CAS szám: 85535-84-8).
Igazolás:
A pályázathoz mellékelni kell a feltételeknek való megfelelõségi nyilatkozatot és az alkalmazott anyagok és ISO
11014 vagy 91/155/EGK irányelv szerinti biztonsági adatlapját.
4. A 25 g-nál nehezebb mûanyag alkatrészek nem tartalmazhatnak olyan láng-gátló szereket, amelyre a
44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben szereplõ következõ
R-mondatok utalnak:
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Egészségre ártalmas:
– R45 Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet)
– R46 Öröklõdõ genetikus károsodást okozhat (mutagén hatású lehet)
– R60 A fertilitást (fogamzó- vagy nemzõképességet)
károsíthatja
– R61 Születendõ gyermekre lehet ártalmas
Környezetre ártalmas:
– R50 Nagyon mérgezõ a vízi szervezetekre (toxikus)
– R50/53 Nagyon mérgezõ a vízi szervezetekre, a vizes
környezetet hosszú távon károsíthatja
– R51/53 Nagyon mérgezõ a vízi szervezetekre, a vizes
környezetet hosszú távon károsíthatja.
Ezek a feltételek nem vonatkoznak az olyan láng-gátló
szerekre, amelyek az alkalmazáskor úgy változtatják meg
kémiai tulajdonságaikat, hogy a fentiekben felsorolt
R-mondatok egyike sem vonatkozik rájuk, és a kezelt alkatrészekben az eredeti formában alkalmazott láng-gátló
szer mennyiségének kevesebb, mint 0,1 tömeg%-a marad.
A pályázati dokumentációban az alkalmazott összes lánggátló szert ismertetni kell (név és CAS szám).
Igazolás:
A pályázónak igazolnia kell, hogy az alkalmazott
láng-gátló szerek egyike sem tartalmaz olyan összetevõt,
amelyekre a fenti feltételek vonatkoznak. Meg kell adni az
alkalmazott szerek CAS számot, nevét. Mellékelni kell
ISO 11014 szabvány vagy 91/155/EGK irányelv szerinti
biztonsági adatlapját.
5. Az alkalmazott hûtõközeg és habosító anyag típusát
a jövõbeli visszanyerés elõsegítésére a készülék adattábláján vagy ahhoz közel fel kell tüntetni.
Igazolás:
Mellékelni kell a feltételnek való megfelelõségi nyilatkozatot.
3.2.3.3. A zajkibocsátás határértéke
A készülék levegõben terjedõ zaja a vonatkozó nemzeti
jogszabály szerint [78/2004. (V. 7.) GKM rendelet] átszámolva zajteljesítmény értékre – nem haladhatja meg a
40 dB(A) értéket (1 pW-ra vonatkoztatva).
Igazolás:
A készülék zajteljesítményének értékét a fogyasztó számára jól látható módon kell a készüléken feltüntetni. A
zajteljesítmény értékére vonatkozó információt a hûtõkészülék energiacímkéjének is fel lehet tüntetni.
A zajteljesítmény mérésekor és a zajra vonatkozó információk megadásakor az EN 28960 elõírásait kell figyelembe venni.
Ezt a követelményt nem kell alkalmazni a 78/2004.
(V. 7.) GKM rendelet 2. számú táblázatában a 9. kategóriába sorolt fagyasztóládáknál.
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3.2.3.4. Csomagolás
Az alkalmazott csomagolásnak a következõ feltételeket
kell kielégítenie:
1. Az újrahasznosítás elõsegítéséhez csomagolás
összes komponensének kézzel könnyen szétválaszthatónak kell lennie.
2. Hullámpapír csomagolás esetén a csomagolásnak
legalább 80 tömeg% újrahasznosított anyagot kell tartalmaznia.
Igazolás:
Mellékelni kell a feltételeknek való megfelelõségi nyilatkozatot, és a pályázathoz csatolni kell egy csomagolásmintát vagy mintákat.
3.2.3.5. Használati útmutató
A készüléket a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi
CLV. számú törvényben elõírt magyar nyelvû használati
útmutatóval kell ellátni, amelynek tartalmaznia kell az
alábbiakat:
1. A fedõlapon, vagy az elsõ oldalon fel kell tüntetni
a következõ szöveget: „A használati útmutató a környezeti hatások csökkentésére vonatkozó tájékoztatást is tartalmaz”.
2. A készülék mûködtetésekor az optimális energiafelhasználásra történõ javaslatokat, beleértve a következõket:
2.1. Útmutatást a készülék elhelyezésére vagy beszerelésére vonatkozóan, többek között a megfelelõ levegõ keringés biztosításához szükséges, készülék körüli szabad
hely minimális méreteinek a meghatározását, valamint rá
kell mutatni arra, hogy a fogyasztónak lehetõsége van jelentõs energiamegtakarítást elérnie azzal, hogy a készüléket nem fûtött vagy kevésbé fûtött helyen helyezi el.
2.2. Javasolni kell, hogy a fogyasztó ne helyezze a készüléket hõforrások mellé (pl. sütõk, radiátorok stb.) vagy
olyan helyre, ahol közvetlen napsütés éri. Javasolni kell
azt, hogy a fogyasztónak meg kell fontolni a készülék elszigetelését a faltól vagy a padlótól abban az esetben, ha
azokban hõforrást helyeztek el.
2.3. Javasolni kell, hogy a hõmérséklet-beállítást a használat közben ellenõrizze egy megfelelõ hõmérõvel, mivel
a hõfokszabályozó beállítása függ a környezeti hõmérséklettõl (magyarázatát kell adni annak, hogyan kell elvégezni az ellenõrzést).
2.4. Javasolni kell, hogy a meleg élelmiszereket a készülékbe helyezés elõtt hagyni kell lehûlni, mivel az élelmiszerekbõl kiáramló gõz hozzájárul az elpárologtató eljegesedéséhez. A hûtési periódus azonban egészségügyi és
higiéniai okok miatt a lehetõ legrövidebb kell legyen.
2.5. Javasolni kell, hogy az elpárologtató egységen meg
kell elõzni a vastag jégréteg kialakulását és tájékoztatni arról, hogy a gyakori leolvasztás elõsegíti a jégréteg eltávolítását.
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2.6. Javasolni kell, hogy az ajtó tömítését cserélni kell,
amikor az nem mûködik megfelelõen.
2.7. Javasolni kell, hogy amikor a készüléket mozgatják, az újbóli bekapcsolása elõtt a készüléket egy ideig pihentetni kell.
2.8. Javasolni kell, hogy tisztán kell tartani a készülék
hátoldalán lévõ kondenzátort és a készülék alatti részt a
portól és a konyhai szennyezõdésektõl.
2.9. Tájékoztatást kell adni arról, hogy a fentiek figyelmen kívül hagyása magasabb energiafogyasztáshoz vezet
és ezért növekedni fognak az üzemeltetési költségek.
3. Tájékoztatást kell adni arról, hogy a készülék hátoldalán lévõ kondenzátor (hõcserélõ) bármilyen sérülése,
vagy egyéb olyan okok, amelyek a hûtõközeg szökéséhez
vezetnek kerülendõk, mivel ezek lehetséges veszélyeket
jelentenek a környezetre és az egészségre. A használati útmutatónak kifejezetten utalni kell arra, hogy éles tárgyakat
(olyanok mint kések, csavarhúzók stb.) ne használjanak a
jég eltávolítására, mivel azok az elpárologtató sérülését
okozhatják.
4. Tájékoztatni kell a felhasználót, hogy a készüléket újrahasználható és/vagy újrahasznosítható alkatrészek és
anyagok, köztük folyadékok felhasználásával állították
elõ.
5. Tájékoztatni kell a felhasználót a hulladékká vált készülékek, alkatrészek begyûjtési lehetõségeirõl (szervizhálózat, kiskereskedelmi hálózat, hulladékudvarok,
egyéb). Ismertetni kell a szervizhálózatot és a begyûjtési
helyeket.
Igazolás:
Csatolni kell a használati útmutató egy példányát.
3.2.3.6. Fogyasztói tájékoztató
A védjegy feltûntetésének módját a 9/2004. (V. 25.) sz.
KvVM rendelettel módosított 29/1997. (VIII. 29.) számú
KTM rendelet [1] szabályozza.
A védjegy 2. mezõjében a következõ szöveget kell feltüntetni:
– kis energiafogyasztás;
– a lehetõ legkisebb globális felmelegítõ hatás;
– kis zajkibocsátás.
Igazolás:
Mellékelni kell a feltételeknek való megfelelõségi nyilatkozatot, és csatolni kell egy, a csomagoláson és/vagy
terméken és/vagy a terméket kísérõ dokumentációban az
elõírásnak megfelelõen feltüntetett védjegymásolatot.
3.2.3.7. CE jelölés
A pályázó készülékeken legyen feltüntetve a CE megfelelõségi jelölés.
Igazolás:
A bemutatott mintán ellenõrizendõ a jelölés megléte, a
pályázathoz mellékelni kell a megfelelõségi nyilatkozatokat és a megfelelõséget igazoló dokumentációk másolatát.
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4. Igazolás, bizonyítás
4.1. A pályázathoz csatolni kell a 3.2. pont szerinti igazolásokat.
4.2. A 3.2. pontban leírt követelmények teljesítését
szakértõi vizsgálattal kell igazolni. A szakértõi vizsgálatot
a Társaság végzi saját költségén. Az igazolásokhoz szükséges vizsgálatok költségei a pályázót terhelik.
4.3. A pályázónak a szakértõi vizsgálatokhoz terméktípusonként 1-1 komplett csomagolású, a kereskedelmi
forgalomba kerülõ termékkel megegyezõ készüléket kell
biztosítania a vizsgáló szakértõ által meghatározott
módon.
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2. Az Európai Parlament és a Tanács 2000. július 17-i
1980/2000/EK rendelete a közösségi ökocímke módosított
odaítélési rendszerérõl
(http://www.europa.eu.int);
3. 2004/669/EK Bizottsági határozat (2004. április 6.) a
hûtõgépekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével
kapcsolatos módosított ökológiai feltételek megállapításáról és a 2000/40/EK határozat módosításáról
http://www.europa.eu.int);
4. 78/2004. (V. 7.) GKM rendelet (2003/66/EC Irányelv) a háztartási hûtõszekrények, fagyasztók és ezek kombinációja villamos energia hatékonyságának jelölésérõl;
5. Az Európai Parlament és a Tanács 2000. június 27-i
2037/2000/EK rendelete az ózonréteget károsító anyagokról;

5. Védjegyfelhasználók:
Pályázók, majd védjegyfelhasználók lehetnek a háztartási hûtõ- és fagyasztókészülékek hazai, illetve külföldi
gyártói és forgalmazói.
6. Védjegyhasználat

6. 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet és az azt módosító
61/2004. (VII. 12.) ESZCSM a veszélyes anyagokkal és
veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások
részletes szabályairól (a 67/548/EEK irányelv jelenleg érvényes módosításával összhangban).

6.1. A pályázó kijelenti, hogy termékeivel kapcsolatos
védjegyhasználattal jogszabályt nem sért.
6.2. A „környezetbarát termék” védjegyhasználata kizárólag a Társaság által cégszerûen aláírt, határozott idõre
szóló védjegyhasználati szerzõdés alapján lehetséges.
6.3. A védjegyhasználó kötelezi magát arra, hogy a védjegyhasználatának a szerzõdésben rögzített ideje alatt betartja a termékre meghatározott minõsítési követelményeket.
6.4. A védjegyhasználat meghosszabbítása a Társaságnál a lejárat elõtt 4 hónappal indított egyszerûsített eljárással történik.

***

KÖRNYEZETBARÁTTERMÉK-MINÕSÍTÉS
36. Fekete-fehér irodai digitális másológépek
felülvizsgált feltételrendszer

Érvényes: 2012. március 31-éig

Melléklet: A vonatkozó jogszabályok listája

Budapest, 2005. április 6.

Frigyer Attila s. k.,
az Értékelõ és Minõsítõ Bizottság elnöke

A vonatkozó jogszabályok listája
1. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 9/2004.
(V. 25.) KvVM rendelete a környezetbarát, környezetkímélõ megkülönböztetõ jelzés használatának feltételrendszerérõl szóló 29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet
módosításáról;

KvVM Környezetbarát Termék Közhasznú Társaság
1027 Budapest, Lipthay u. 5.
Telefon: (36-1) 336-1156, telefax: (36-1) 336-1157
E-mail: kornyezetbarat.termek@t-online.hu
Honlap: http://www.kornyezetbarat-termek.hu
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1. Bevezetés
A hagyományos másolástechnika a mûszaki fejlõdés, a
környezetvédelmi és egészségügyi elvárások hatására
alapvetõ változáson ment keresztül.
A másológépek legfontosabb környezetterhelõ hatásai a
következõk:
– ózonkibocsátás;
– zajkibocsátás;
– mérgezõanyagok, például szelén és más veszélyes
anyagok alkalmazása;
– elektromosenergia-felhasználás;
– az elhasználódott készülékek és alkatrészek környezetterhelése.
Fontos szempont, hogy a környezetterhelés mértéke a
másolási sebesség növelése és az összetett szolgáltatások
biztosítása mellett csökkenjen.
A gyártónak a termék tervezése során figyelembe kell
vennie a hulladékká váló készülék hasznosítása, ártalmatlanítása érdekében a következõ követelményeket:
– egyszerû szerszámokkal könnyen szétszerelhetõ kötések alkalmazása, nem oldható kötések elkerülése;
– a mûanyag alkatrészek megjelölése anyagi minõségük szerint;
– halogéntartalmú mûanyag alkatrészek mellõzése;
– a felhasznált szerkezeti anyagok fajtáinak és mennyiségének csökkentése;
– a gyártáshoz szükséges energia csökkentése;
– a hulladékká vált készülékek begyûjtése, egyes
összetevõinek hasznosítása és a nem hasznosítható összetevõk ártalmatlanítása.
A „környezetbarát termék” védjegy akkor adható egy
fénymásoló gépnek, ha annak gyártása, felépítése, mûködése, üzemeltetése és hulladékkezelése teljes összhangban
van a környezetvédelmi szempontokkal.
A termék minõsítésének jogi alapja a 29/1997.
(VIII. 29.) KTM rendelet.
A minõsítõ eljárás lefolytatására a KvVM Környezetbarát Termék Közhasznú Társaság (a továbbiakban: Társaság) az illetékes.
2. Nevezési feltételek
A minõsítõ eljárás a pályázat benyújtása és a nevezési
díj befizetése után végzett szakértõi vizsgálatot, valamint a
döntési folyamatot jelenti.
Egy eljárás keretében egy típusba sorolható másológép-csoportot és gépcsoportonként legfeljebb 3 darab másológéptípust lehet minõsíteni.
Az azonos márkajelû, de különbözõ gyártási helyrõl
származó készülékekre külön pályázatot kell benyújtani.
Az azonos gyártótól származó, gépcsoportonként legfeljebb három másológéptípusra vonatkozó pályázat azonos részeit összevonva lehet benyújtani.
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3. Minõsítési feltételek:
3.1. Érvényességi kör
Ez a minõsítési feltételrendszer a fekete-fehér irodai digitális másológépekre vonatkozik.
A minõsítés feltétele a 3.2. pontban elõírt követelmények teljesítése:
3.2. Követelmények
A pályázó terméknek eleget kell tennie valamennyi érvényes mûszaki, humán-egészségügyi és környezetvédelmi követelménynek, valamint meg kell felelnie a gyártó
által vállalt mûszaki, minõségi és biztonsági paramétereknek.
3.2.1. Mûszaki követelmények:
3.2.1.1. A pályázó mutassa be minõségbiztosítási és
környezetirányítási rendszerét.
Csatolandó: egy harmadik fél által kiadott tanúsítvány másolata, (pl. ISO 9001 vagy ISO 14001 szabvány szerinti mûködésrõl) vagy a minõségbiztosítási, illetve környezetközpontú
irányítási rendszer cégszerû aláírással ellátott leírása.
3.2.1.2. CE megfelelõség igazolása
A másológépek rendelkezzenek a vonatkozó európai
közösségi, valamint a mindenkor érvényes magyar jogszabályoknak való megfelelõséget igazoló dokumentációval.
Csatolandó:
– a biztonságtechnikai dokumentáció a 79/1997. sz.
IKIM rendelet szerint;
– az EMC dokumentáció a 31/1999 GM-KHVM vagy a
3/2001 MeHVM szerint.
3.2.1.3. Duplex üzemmód
A 45 másolat/perc, vagy ezt meghaladó magasabb teljesítmény kategóriába tartozó másológépek rendelkezzenek
a kétoldalas automatikus másolási képességgel (duplex
egység).
A 21–44 másolat/perc teljesítményû középkategóriájú
másológépek vagy rendelkezzenek ezzel a képességgel,
vagy a duplex egység csatlakoztatható legyen az alapgéphez.
Igazolás, bizonyítás
A pályázó nyilatkozzon a fenti feltételeknek való megfelelõségrõl.
3.2.2. Környezetvédelmi követelmények
A készülék tervezésénél, gyártásánál be kell tartani az
egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló
16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet (2005/618/EK határozat)
elõírásait.
3.2.2.1. A készülék elhasználódás utáni újrafeldolgozását, hasznosítását, környezetkímélõ ártalmatlanítását biztosító tervezés, kialakítás
A készülék tervezése, felépítése
A tervezést, felépítést úgy kell végezni, hogy az elhasználódás után hulladékká vált készülék vagy egységei, al-

2008/3. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

katrészei a lehetõ legnagyobb arányban újrahasználhatók
vagy hasznosíthatók legyenek.
A gyártó visszavételi, begyûjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási, valamint tájékoztatási kötelezettségét az
elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak
visszavételérõl szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet
írja elõ. (A „gyártó”, „begyûjtés”, „hasznosítás”, „ártalmatlanítás” és „újrahasználat” fogalmak meghatározása
a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény1
mindenkor érvényes változata szerinti.)
A hasznosítást elõsegítõ tervezési szempontok: a következõk:
– Kerülni kell a különbözõ részek közötti szétszedhetetlen kapcsolódást (pl. ragasztás, hegesztés, forrasztás)
kivéve, ha ez elkerülhetetlen.
– Könnyen leválasztható mechanikai összekötéseket
kell alkalmazni.
– A készülék egy személy által is könnyen szétszerelhetõ legyen.
Anyagválaszték
– A 25 g-ot meghaladó mûanyag burkolatok azonos
anyagú vagy keverék polimereket tartalmazzanak.
– A nagyméretû burkolatdarabok, amennyiben mûanyagból készültek, a jelenlegi hasznosítási eljárások valamelyikével felhasználhatók legyenek.
– A bevonattal ellátott részeket amennyire lehetséges,
csökkenteni kell.
– A mûanyag részek galvanikusan vezetõ réteggel való
bevonása nem megengedett.
– A mûanyagokra vonatkozó feltételeket kielégítõ
hasznosított mûanyagok alkalmazhatók.
A készülék életciklusa utáni újrahasznosítása
– A kritikus részegységek, anyagok beazonosítása és eltávolítása egyszerû legyen (pl. festékkazetta, a folyadékkristályos kijelzõk higanytartalmú megvilágító lámpái stb.).
– A készülék alkatrészeinek, részegységeinek szétszerelésére és alkalmazott anyagok hasznosítására vagy feldolgozására vonatkozóan szétszerelési és hasznosítási tervet kell készíteni.
Igazolás, bizonyítás
Be kell nyújtani:
– Az alkalmazott mûanyagok hasznosítására vonatkozó összeállítást;
– A 25 g-ot meghaladó mûanyag burkolati részek nevét
és anyagát tartalmazó listát;
– A fentiek szerint összeállított szétszerelési és hasznosítási dokumentációt;
– A készülék újrahasználatára, hasznosítására és ártalmatlanítására hozott intézkedési tervet.
3.2.2.2. Az alkalmazott anyagokra vonatkozó követelmények
3.2.2.2.1. Mûanyag burkolatok és mûanyag részek
Halogéntartalmú polimerek és szerves halogén vegyületek égésgátló adalék céljából nem alkalmazhatók.
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Kivételek:
– A külsõ fizikai megjelenés javítására alkalmazott
szerves fluor összetevõk (mint pl. lágyulásgátló adalék),
amelynek mértéke a 0,5 tömeg%-ot nem haladhatja meg.
– Fluoralapú mûanyagok pl. PTFE (politetra-fluoretilén).
– A 25 g-nál kisebb tömegû mûanyagok, amelyek
azonban nem tartalmazhatnak PBB-eket (polibrómbifenil), PBDE-eket (polibróm-difenil-éter), vagy klórozott paraffin származékokat.
(Ezen követelmények a tasztaturákra nem vonatkoznak!)
– Különleges mûanyagok melyek hõhatásokkal szembeni és egyéb védelem céljából kerültek beépítésre. Ezen
részek nem tartalmazhatnak PBB-t, PBDE-t és klórozott
paraffinokat.
– A 25 g-ot meghaladó mûanyag részekben alkalmazott égésgátló anyagok kereskedelmi nevét, kémiai nevét
és CAS számát ismertetni kell.
– A mûanyagokhoz tilos olyan összetevõket adni, amelyeket a mindenkor érvényes 67/548 EGK irányelv és a
44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint a következõ
R-mondatok jelölnek:
R40 Maradandó egészségkárosodást okozhat;
R45 Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet);
R46 Öröklõdõ genetikus károsodást okozhat (mutagén hatású lehet);
R48 Hosszú idõn át hatva súlyos egészségkárosodást
okozhat;
R49 Belélegezve karcinogén hatású lehet;
R60 A fertilitást (fogamzó- vagy nemzõképességet)
károsíthatja;
R61 Születendõ gyermekre ártalmas lehet;
R62 A fertilitásra (fogamzó- vagy nemzõképességre)
ártalmas lehet;
R63 Születendõ gyermeket károsíthatja;
R68 Visszafordíthatatlan egészségkárosodást okozhat.
Igazolás, bizonyítás
A pályázónak a mûanyaggyártók nyilatkozatával kell
igazolnia a fenti feltételnek való megfelelõséget.
3.2.2.2.2. Nyomtatott áramköri lapokon alkalmazott
mûanyagok
A nyomtatott áramköri lapok PBB-t, PBDE-t és klórozott paraffinokat nem tartalmazhatnak.
Igazolás, bizonyítás
A pályázónak a nyomtatott áramköri lapok gyártójának
nyilatkozatával kell igazolnia a fenti feltételnek való megfelelõséget.
3.2.2.2.3. Mûanyagok megjelölése
A 25 g-nál nagyobb tömegû vagy 200 mm2-nél nagyobb
felületû mûanyagrészeket az ISO 11469 szabvány szerint
meg kell jelölni.
Kivételt képeznek az újrahasznosított komplett modulokban alkalmazott mûanyag részek.
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3.2.2.3. Károsanyag-kibocsátás
A meghatározást a német „kék angyal” környezetbarát
termék minõsítõ rendszerben kidolgozott RAL UZ 122
számú feltételrendszer 2. mellékletekben vagy az
ECMA–328 szabványban leírtak szerint kell végezni.

Anyagfajta

Kibocsátás
másolás üzemmódban
mg/óra

Asztali gép
Kibocsátás
készenléti
üzemmódban
mg/óra

Padlón álló gép
Kibocsátás
készenléti
üzemmódban
mg/óra

1

2

TVOC

10

BENZOL

0,05

SZTIROL

1,0

ÓZON

1,5

POR

4,0

Igazolás, bizonyítás
A RAL UZ 122 elõírás 2. sz. melléklet szerinti megfelelõséget jegyzõkönyvvel kell igazolni.
3.2.2.4. Fényérzékeny dobra vonatkozó követelmények
A fényérzékeny dob nem tartalmazhat szelén, ólom,
kadmium vagy higany összetevõket.
A fényérzékeny dob hasznosítható vagy újrafeldolgozható legyen. A gyártó vagy képviselõje térítés nélkül fogadja vissza a kopott fényérzékeny dobokat. A visszavett
fényérzékeny dobokat vagy fel kell újítani, vagy a tovább
már nem használható dobokból kinyert anyagot újra fel
kell dolgozni.
A kezelési útmutatóban tájékoztatni kell a felhasználót
a térítés nélküli visszafogadás lehetõségérõl.
A visszafogadást vállalók címét meg kell adni.
Igazolás, bizonyítás
A pályázónak nyilatkoznia kell a fenti feltételeknek
való megfelelõségrõl.
Be kell nyújtani fényérzékeny réteget alkotó anyag ISO
11014 vagy a 91/155/EGK irányelvnek megfelelõ biztonsági adatlapját.
3.2.2.5. A fénymásoló készülékekhez használt festékek
– A fénymásoló készülékekhez használt festékek, porok nem tartalmazhatnak higany-, ólom-, kadmium- és
króm(VI)-vegyületeket, továbbá olyan azo-vegyületeket
(színezéket), amelyek bizonyítottan vagy alaposan feltételezhetõen rákbetegséget idézhetnek elõ.
– A festék nem tartalmazhat olyan összetevõket, amelyeket a mindenkor érvényes 67/548 EGK irányelv és a
44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint az következõ
R-mondatok jelölnek:
R40 Maradandó egészségkárosodást okozhat;
R45 Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet);
R46 Öröklõdõ genetikus károsodást okozhat (mutagén hatású lehet);
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R48 Hosszú idõn át hatva súlyos egészségkárosodást
okozhat;
R49 Belélegezve karcinogén hatású lehet;
R60 A fertilitást (fogamzó- vagy nemzõképességet)
károsíthatja;
R61 Születendõ gyermekre ártalmas lehet;
R62 A fertilitásra (fogamzó- vagy nemzõképességre)
ártalmas lehet;
R63 Születendõ gyermeket károsíthatja;
R68 Visszafordíthatatlan egészségkárosodást okozhat.
Igazolás, bizonyítás
– A pályázónak vizsgálati jegyzõkönyvvel vagy a cég
felelõs személyének aláírt nyilatkozatával tanúsítania kell,
hogy a készülékhez elõírása alapján használható festékpor
nem tartalmaz a fentiekben felsorolt nehézfémeket vagy
más olyan összetevõt (komponenst), amelyre a fentebbi
R-mondatok utalnak.
– A pályázónak mellékelnie kell a festéket alkotó
anyag ISO 11014 vagy a 91/155/EGK irányelvnek megfelelõ biztonsági adatlapját.
3.2.2.6. Zajkibocsátás
Az „A” súlyozású hangnyomásszinteket a másolási folyamat közben kell mérni. A hangnyomásszintek elméleti
alapjai és meghatározása az EN 27779 szabványban van
részletezve.
A hangnyomásszinteket a RAL UZ 122 szerint, másolás
közben a leghangosabb üzemállapotban kell mérni.
Az impulzus hangnyomásszintek határértékei:
LwAd= (59+ 0,35xSw) dB (A)
Sw: másolatok száma/perc
A meghatározott „A” súlyozású hangnyomásszint értéke a 75 dB (A) értéket nem haladhatja meg.
Ezzel együtt a 63 dB (A) hangnyomásszintet meghaladó
készülékek használati útmutatójában fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a készüléket ne telepítsék olyan irodai
helyiségbe ahol szellemi munkát végeznek, hanem külön
helyiségbe kell telepíteni.
A másológépre vonatkozó zajkibocsátási értékeket a kezelési útmutatóban meg kell adni.
Igazolás, bizonyítás
– A gyártónak független vizsgáló laboratórium méréseivel kell igazolnia a követelmények teljesítését; vagy saját
maga is igazolhatja azt, ha ezen akusztikai mérésekre vonatkozólag az EN 17025 szerint igazoltan akkreditált.
– A használati útmutató vonatkozó részével.
3.2.2.7. Hálózati teljesítményfelvétel-követelmények
A másológépek mûködtetése energiaigényes, ezért fontos, hogy csökkenthetõ legyen a teljesítményfelvétel, a felfûtés ideje és energiaigénye, a készenléti állapot energiaigénye, illetve használaton kívül a gép automatikusan kikapcsoljon.
A készülék energiafogyasztásának ki kell elégítenie a
RAL UZ 122 elõírás vonatkozó elõírásait. A mérést a RAL
UZ 122 elõírásai szerint kell végezni.
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Igazolás, bizonyítás
A fenti elõírás szerinti mérési jegyzõkönyvvel.
3.2.2.8. Elemek, akkumulátorok
Az elemek, akkumulátorok nem tartalmazhatnak higanyt, kadmiumot vagy ólmot.
Kivételt képeznek ez alól a mûszaki okokból elkerülhetetlen szennyezõdések.
Az ilyen összetevõk koncentrációja nem haladhatja meg
a 98/101/EK irányelv által módosított 91/157/EGK irányelvben meghatározott értékeket.
A pályázó kötelezi magát a felhasználó által visszaadott
kisütött elemek, meghibásodott akkumulátorok átvételére.
Szerzõdés alapján harmadik fél is bevonható az átvételi folyamatba. A felhasználó által nem cserélhetõ elemek és akkumulátorok cserélhetõek legyenek az egész egység vagy
a nyomtatott áramköri panel komplett cseréje nélkül.

fénymásoló készülékbe való behelyezéséig nem szabad
megsérteni, felbontani.
A fénymásoló készülék elõállítójának kötelessége,
hogy a készülékhez mellékelt, nyomtatott útmutatóban tájékoztassa a készülék használóját a festékkazetta, festékpatron megfelelõ kezelésérõl, a csomagolás szakszerû felnyitásáról, továbbá arról, hogy az esetlegesen helytelen
kezelés következtében a szabadba jutó festékpor belélegzése, bõrfelületre való jutása elkerülendõ.
Tartalmazza az útmutató azt a figyelmeztetést, hogy a
festékkazettákhoz, festékpatronokhoz gyermekek ne juthassanak hozzá. A kiürült vagy hibás festékkazetták, festékpatronok kezelését, hasznosítását vagy ártalmatlanítását csak erre kiképzett személy(ek) végezheti(k).
A használati útmutatóban tájékoztatni kell a felhasználót a fenti információkról.

Igazolás, bizonyítás
– A pályázó nyilatkozzon a fenti feltételnek való megfelelõségrõl.
– A pályázatban meg kell adni az elemek, akkumulátorok típusát és pontos helyét a készülékben.
3.2.2.9. Másolópapír
A készülék alkalmas legyen az EN 12281 szabvány szerinti, 100%-ban hulladékpapír felhasználásával elõállított
papírral való üzemeltetésre is.
A használati útmutatóban fel kell tüntetni a következõ
kijelentést: „Ez a készülék hulladékpapír 100%-ban hulladékpapír felhasználásával elõállított másolópapírokhoz is
használható!” Javasolni lehet bizonyos hasznosított papírok alkalmazását.

Igazolás, bizonyítás
A használati útmutató vonatkozó részével.
3.2.2.11. Csomagolás
A készülék csomagolására használt mûanyag csomagolóanyag nem tartalmazhat halogéntartalmú polimereket.
Igazolás, bizonyítás
A pályázónak nyilatkoznia kell a fenti feltételnek való
megfelelõségrõl.
3.2.3. Készülékelhelyezés, üzembe helyezése
A használati útmutatóban tájékoztatni kell a felhasználót a készülék elhelyezésérõl, üzembe helyezésérõl (szükség esetén szellõztetés, a nagyméretû és zajemissziójú készülékeknek külön szobában való elhelyezése szükséges).
3.2.4. Javítás
A gyártónak a termék gyártásának befejezését követen
legalább 5 évig még biztosítja a tartalék alkatrészeket és
javítókészleteket.
A tartalék vagy cserélendõ alkatrészek a készülékek
leggyakrabban meghibásodó részei. Azon alkatrészeket,
melyek a normál mûködési idõt meghaladó üzemórákkal
rendelkeznek, nem kell a tartalék alkatrészekhez sorolni.

Igazolás, bizonyítás
– A pályázatnak tartalmaznia kell az erre vonatkozó
nyilatkozatot.
– A használati útmutató vonatkozó részével.
3.2.2.10. Festékkazettákra, festékpatronokra vonatkozó elõírások
A fénymásoló készülék elõállítója által az adott készülékhez használható festékkazetták, festékpatronok ismételten használhatók, vagy anyagukban hasznosíthatók legyenek.
A kiürült festékkazettákat, festékpatronokat a fénymásoló készülék elõállítója, vagy annak megbízottja térítés
nélkül visszafogadja, egyben gondoskodik újratöltésükrõl,
vagy anyagukban való hasznosításukról. Amennyiben
szükséges, gondoskodik az elhasznált festékkazettáknak,
festékpatronoknak az egészségi és környezeti szempontból biztonságos ártalmatlanításáról.
Igazolás, bizonyítás
A pályázónak nyilatkoznia kell a fenti feltételnek való
megfelelõségrõl.
Tájékoztató a festékkazetták, patronok helyes használatáról
A festékkazetták, patronok csak légmentesen lezárt csomagolásban kerülhetnek forgalomba. A csomagolást a

Igazolás, bizonyítás
A pályázó nyilatkozatával, készülékdokumentációval.
3.2.5. Karbantartás
A készülék karbantartása fontos a környezeti ártalmak
szempontjából. Ezért ezt a tevékenységet szakképzett személyre kell bízni.
A használati útmutató adjon részletes tájékoztatást a
tisztításra, karbantartásra, beállításokra vonatkozóan.
A felhasználót tájékoztatni kell az ózon és porszûrõk
esetleges cseréjének módjáról.
Igazolás, bizonyítás
A használati útmutatóban részletezni kell a szükséges
karbantartási munkák típusait és azt, hogy ezek közül melyeket kell szakképzett személyekkel végeztetni.
3.2.6. A készülék visszavétele
A pályázónak (gyártó/forgalmazó) a készülékek visszavételére, begyûjtésére, hasznosítására és ártalmatlanítására,
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vonatkozóan az elektromos és elektronikai berendezések
hulladékainak visszavételérõl szóló 264/2004. (IX. 23.) számú Korm. rendelet mindenkor érvényes elõírásai szerint
kell eljárnia. A gyártónak a használati útmutatóban röviden
ismertetnie kell a visszavételre, begyûjtésre, hasznosításra
és ártalmatlanításra kialakított rendszerét.
Igazolás:
A használati útmutató vonatkozó részével.
3.2.7. Magyar nyelvû használati útmutató (vagy ezzel egyenértékû készülékdokumentáció)
A készüléket magyar nyelvû használati útmutatóval
vagy ezzel egyenértékû magyar nyelvû készülékdokumentációval kell ellátni, amelynek tartalmaznia kell az alábbiakat:
– A fedõlapon, vagy az elsõ oldalon fel kell tüntetni a
következõ szöveget: „A használati útmutató a környezeti
hatások csökkentésére vonatkozó tájékoztatást is tartalmaz”;
– A készülék élettartama és az alkatrészek utánpótlása;
– A készülékben használt elemek és akkumulátorok típusa és visszavételi lehetõsége;
– A készülék célszerû elhelyezése;
– A fénymásoló készülék használatba helyezése (szükség esetén szellõztetésrõl való gondoskodás, a nagyméretû
és zajemissziójú készülékeknek külön helyiségben való elhelyezése stb.);
– A 3.2.2.6. pont szerinti zajmérési adatok;
– Javaslat az alkalmazható, 100%-ban hulladékpapír
felhasználásával elõállított másolópapírok típusára;
– A festékkazetták és -patronok helyes használata,
visszavétele, hasznosítása és ártalmatlanítása;
– A festékpatronnal másolható darabszám;
– Duplex üzemmód a 3.2.1.3. szerint;
– A környezetre káros anyagok kibocsátása;
– Másolási sebesség [másolat/perc];
– Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban;
– Legnagyobb teljesítményfelvétel;
– Teljesítményfelvétel energiatakarékos üzemmódban;
– Teljesítményfelvétel „kikapcsolt” üzemmódban;
– Energiatakarékos üzemmód aktiválási ideje;
– Kikapcsolt üzemmód aktiválási ideje;
– A hulladékká vált készülékek, alkatrészek visszafogadásának lehetõségei (pl. szervizhálózat). A készülék és
egyes alkatrészeinek hasznosítása, újrafeldolgozása és a
hasznosítási, újrafeldolgozási eljárások.
Igazolás, bizonyítás
A magyar nyelvû használati útmutatóval.
3.2.8. Védjegyelhelyezés
Ismertetni kell a 9/2004. (V. 25.) számú KvVM rendeletben meghatározott, védjegyet tartalmazó kétmezõs címke elhelyezésének tervére vonatkozó elképzeléseket a készüléken és egyéb helyeken. A címke 2. mezejében feltüntetendõ szöveg: „A készülék energiatakarékos, káros
anyag kibocsátása minimális és alkatrészeinek X%-a ismételten hasznosítható”.
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4. Igazolás, bizonyítás:
4.1. A pályázathoz csatolni kell:
– A mûszaki követelmények teljesülését igazoló dokumentációt a 3.2.1. pont szerint;
– A környezetvédelmi követelmények teljesülését igazoló dokumentációt a 3.2.2. pont szerint;
– A készülék elhelyezésére, javítására, karbantartására
és visszavételére vonatkozó kötelezettségeket a 3.2.3,
3.2.4, 3.2.5. és 3.2.6. pontok szerint;
– A használati útmutatót a 3.2.7. pont szerint;
– A védjegy-elhelyezési tervet a 3.2.8. pont szerint.
A pályázat értékelésével kapcsolatos szakértõi vizsgálatok elvégzése és azok költségei a Társaságot terhelik.
5. Védjegyhasználók:
Pályázók, majd védjegyfelhasználók egyaránt lehetnek
a környezetbarát másológépek hazai és külföldi gyártói és
forgalmazói.
6. Védjegyhasználat feltételei
6.1. A pályázó kijelenti, hogy betartja a védjegyhasználattal kapcsolatos jogszabályi elõírásokat.
6.2. A „Környezetbarát termék” védjegyhasználata kizárólag a Társaság által cégszerûen aláírt, határozott idõre
szóló védjegyhasználati szerzõdés alapján lehetséges.
6.3. A védjegyfelhasználó kötelezi magát arra, hogy a
védjegy használatának a szerzõdésben rögzített idõtartama
alatt betartja a termékre meghatározott minõsítési követelményeket.
6.4. A védjegyhasználó kötelezi magát arra, hogy hirdetéseiben a védjegyet a Társasággal egyeztetett módon
használja.
6.5. A védjegyhasználat meghosszabbítása a Társaságnál a lejárat elõtt 4 hónappal indított egyszerûsített eljárással történik.
Budapest, 2007. március 8.
Frigyer Attila s. k.,
az Értékelõ és Minõsítõ Bizottság elnöke

IRODALOM
1

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról
„Alapfogalmak

3. § E törvény alkalmazásában
a) hulladék: bármely, az 1. számú melléklet szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytõl
birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles;
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b) veszélyes hulladék: a 2. számú mellékletben felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkezõ,
illetve ilyen anyagokat vagy összetevõket tartalmazó, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a
környezetre kockázatot jelentõ hulladék;
c) települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladék, illetõleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegû és összetételû, azzal együtt kezelhetõ más hulladék;
d) folyékony hulladék: az a hulladékká vált folyadék,
amelyet nem vezetnek el, és nem bocsátanak ki szennyvízelvezetõ hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül;
e) gyártó: a termék elõállítója, illetõleg külföldi gyártó
esetén importálója;
f) termelõ: akinek a tevékenysége során a hulladék keletkezik vagy tevékenysége következtében a hulladék jellege és összetétele megváltozik;
g) hulladékkezelõ: aki a hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától átveszi, kezeli;
h) hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggõ tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék keletkezésének
megelõzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenõrzését, a kezelõ
berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását,
utógondozását, a mûködés felhagyását követõ vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást;
i) újrahasználat: a terméknek az eredeti célra történõ ismételt felhasználása; a többször felhasználható, újra tölthetõ termék a forgási ciklusból történõ kilépésekor válik
hulladékká;
j) hasznosítás: a hulladéknak vagy valamely összetevõjének a termelésben vagy a szolgáltatásban – a 4. számú
mellékletben felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával – történõ felhasználása;
k) ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés
csökkentése, környezetet veszélyeztetõ, szennyezõ, károsító hatásának megszüntetése, kizárása – a környezet elemeitõl történõ elszigeteléssel vagy anyagi minõségének
megváltoztatásával –, a 3. számú mellékletben felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával;
l) kezelés: a hulladék veszélyeztetõ hatásainak csökkentésére, a környezetszennyezés megelõzésére és kizárására, a termelésbe vagy a fogyasztásba történõ visszavezetésére irányuló tevékenység, valamint a kezelést megvalósító eljárás alkalmazása, beleértve a kezelõlétesítmények utógondozását is;
m) gyûjtés: a hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre történõ elszállítás érdekében;
n) begyûjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól
történõ átvétele a hulladék birtokosa vagy a begyûjtõ telephelyén, továbbá a begyûjtõhelyen (gyûjtõpontokon,
hulladékgyûjtõ udvaron, tároló-, kezelõtelepen) és a további kezelés érdekében történõ összegyûjtés, válogatás a
begyûjtõ telephelyén;
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o) szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása,
beleértve a szállítmányozást és a fuvarozást is;
p) elõkezelés: a hulladék begyûjtését, tárolását, hasznosítását, illetõleg ártalmatlanítását elõsegítõ, azok biztonságát növelõ, a környezetterhelést csökkentõ tevékenység, amely a hulladék fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságainak megváltoztatásával jár;
q) tárolás: a hulladéknak termelõje által a környezet veszélyeztetését kizáró módon végzett, három évnél rövidebb ideig tartó elhelyezése;
r) forgalmazó: terméket, árut, szolgáltatást viszonteladónak, illetve felhasználónak, fogyasztónak átadó, értékesítõ, gazdálkodó szervezet.”
***

KÖRNYEZETBARÁTTERMÉK-MINÕSÍTÉS
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Környezetbarát Termék Közhasznú Társasága közli,
hogy a Környezetbarát Termék Minõsítõ Bizottság 2007.
május 30-ai ülésén az alábbi szöveggel elfogadta a
következõ minõsítési feltételrendszereket:
36. Digitális másológépek
Érvényes: 2007. május 30-ától 2012. május 31-éig

KvVM Környezetbarát Termék Közhasznú Társaság
1027 Budapest, Lipthay u. 5.
Telefon: (36-1) 336-1156, telefax: (36-1) 336-1157
E-mail: kornyezetbarat.termek@t-online.hu
Honlap: http://www.kornyezetbarat-termek.hu
1. Bevezetés
A hagyományos másolástechnika a mûszaki fejlõdés, a
környezetvédelmi és egészségügyi elvárások hatására
alapvetõ változáson ment keresztül.
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A másológépek legfontosabb környezetterhelõ hatásai a
következõk:
– ózonkibocsátás;
– zajkibocsátás;
– mérgezõanyagok, például szelén és más veszélyes
anyagok alkalmazása;
– elektromosenergia-felhasználás;
– az elhasználódott készülékek és alkatrészek környezetterhelése.
Fontos szempont, hogy a környezetterhelés mértéke a
másolási sebesség növelése és az összetett szolgáltatások
biztosítása mellett csökkenjen.
A gyártónak a termék tervezése során figyelembe kell
vennie a hulladékká váló készülék hasznosítása, ártalmatlanítása érdekében a következõ követelményeket:
– egyszerû szerszámokkal könnyen szétszerelhetõ kötések alkalmazása, nem oldható kötések elkerülése;
– a mûanyag alkatrészek megjelölése anyagi minõségük szerint;
– halogéntartalmú mûanyag alkatrészek mellõzése;
– a felhasznált szerkezeti anyagok fajtáinak és mennyiségének csökkentése;
– a gyártáshoz szükséges energia csökkentése;
– a hulladékká vált készülékek begyûjtése, egyes
összetevõinek hasznosítása és a nem hasznosítható összetevõk ártalmatlanítása.
A „környezetbarát termék” védjegy akkor adható egy
fénymásoló gépnek, ha annak gyártása, felépítése, mûködése, üzemeltetése és hulladékkezelése teljes összhangban
van a környezetvédelmi szempontokkal.
A termék minõsítésének jogi alapja a 29/1997.
(VIII. 29.) KTM rendelet.
A minõsítõ eljárás lefolytatására a KvVM Környezetbarát Termék Közhasznú Társaság (a továbbiakban: Társaság) az illetékes.
2. Nevezési feltételek
A minõsítõ eljárás a pályázat benyújtása és a nevezési
díj befizetése után végzett szakértõi vizsgálatot, valamint a
döntési folyamatot jelenti.
Egy eljárás keretében egy típusba sorolható másológép-csoportot és gépcsoportonként legfeljebb 3 darab másológép-típust lehet minõsíteni.
Az azonos márkajelû, de különbözõ gyártási helyrõl
származó készülékekre külön pályázatot kell benyújtani.
Az azonos gyártótól származó, gépcsoportonként legfeljebb három másológéptípusra vonatkozó pályázat azonos részeit összevonva lehet benyújtani.
3. Minõsítési feltételek:
3.1. Érvényességi kör
Ez a minõsítési feltételrendszer a fekete-fehér és színes
digitális másológépekre vonatkozik.
A minõsítés feltétele a 3.2. pontban elõírt követelmények teljesítése:
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3.2. Követelmények
A pályázó terméknek eleget kell tennie valamennyi érvényes mûszaki, humán-egészségügyi és környezetvédelmi követelménynek, valamint meg kell felelnie a gyártó
által vállalt mûszaki, minõségi és biztonsági paramétereknek.
3.2.1. Mûszaki követelmények:
3.2.1.1. A pályázó mutassa be minõségbiztosítási és
környezetirányítási rendszerét.
Csatolandó: egy harmadik fél által kiadott tanúsítvány
másolata, (pl. ISO 9001 vagy ISO 14001 szabvány szerinti
mûködésrõl) vagy a minõségbiztosítási, illetve környezetközpontú irányítási rendszer cégszerû aláírással ellátott leírása.
3.2.1.2. CE megfelelõség igazolása
A másológépek rendelkezzenek a vonatkozó európai
közösségi, valamint a mindenkor érvényes magyar jogszabályoknak való megfelelõséget igazoló dokumentációval.
Csatolandó:
– a biztonságtechnikai dokumentáció a 79/1997. sz.
IKIM rendelet szerint;
– az EMC dokumentáció a 31/1999. GM–KHVM vagy
a 3/2001. MeHVM szerint.
3.2.1.3. Duplex üzemmód
A 45 másolat/perc, vagy ezt meghaladó magasabb teljesítmény kategóriába tartozó másológépek rendelkezzenek
a kétoldalas automatikus másolási képességgel (duplex
egység).
A 21–44 másolat/perc teljesítményû középkategóriájú
másológépek vagy rendelkezzenek ezzel a képességgel,
vagy a duplex egység csatlakoztatható legyen az alapgéphez.
Igazolás, bizonyítás
A pályázó nyilatkozzon a fenti feltételeknek való megfelelõségrõl.
3.2.2. Környezetvédelmi követelmények
A készülék tervezésénél, gyártásánál be kell tartani az
egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló
16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet (2005/618/EK határozat)
elõírásait.
3.2.2.1. A készülék elhasználódás utáni újrafeldolgozását, hasznosítását, környezetkímélõ ártalmatlanítását biztosító tervezés, kialakítás
A készülék tervezése, felépítése
A tervezést, felépítést úgy kell végezni, hogy az elhasználódás után hulladékká vált készülék vagy egységei, alkatrészei a lehetõ legnagyobb arányban újrahasználhatók
vagy hasznosíthatók legyenek.
A gyártó visszavételi, begyûjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási, valamint tájékoztatási kötelezettségét az
elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak
visszavételérõl szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet
írja elõ. (A „gyártó”, „begyûjtés”, „hasznosítás”, „ártal-
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matlanítás” és „újrahasználat” fogalmak meghatározása a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény1 mindenkor érvényes változata szerinti.)
A hasznosítást elõsegítõ tervezési szempontok: a következõk:
– Kerülni kell a különbözõ részek közötti szétszedhetetlen kapcsolódást (pl. ragasztás, hegesztés, forrasztás)
kivéve, ha ez elkerülhetetlen.
– Könnyen leválasztható mechanikai összekötéseket
kell alkalmazni.
– A készülék egy személy által is könnyen szétszerelhetõ legyen.
Anyagválaszték
– A 25 g-ot meghaladó mûanyag burkolatok azonos
anyagú vagy keverék polimereket tartalmazzanak.
– A nagyméretû burkolatdarabok, amennyiben mûanyagból készültek, a jelenlegi hasznosítási eljárások valamelyikével felhasználhatók legyenek.
– A bevonattal ellátott részeket amennyire lehetséges,
csökkenteni kell.
– A mûanyag részek galvanikusan vezetõ réteggel való
bevonása nem megengedett.
– A mûanyagokra vonatkozó feltételeket kielégítõ
hasznosított mûanyagok alkalmazhatók.
A készülék életciklusa utáni újrahasznosítása
– A kritikus részegységek, anyagok beazonosítása és
eltávolítása egyszerû legyen (pl. festékkazetta, a folyadékkristályos kijelzõk higanytartalmú megvilágító lámpái
stb.).
– A készülék alkatrészeinek, részegységeinek szétszerelésére és alkalmazott anyagok hasznosítására vagy feldolgozására vonatkozóan szétszerelési és hasznosítási tervet kell készíteni.
Igazolás, bizonyítás
Be kell nyújtani:
– Az alkalmazott mûanyagok hasznosítására vonatkozó összeállítást;
– A 25 g-ot meghaladó mûanyag burkolati részek nevét
és anyagát tartalmazó listát;
– A fentiek szerint összeállított szétszerelési és hasznosítási dokumentációt;
– A készülék újrahasználatára, hasznosítására és ártalmatlanítására hozott intézkedési tervet.
3.2.2.2. Az alkalmazott anyagokra vonatkozó követelmények
3.2.2.2.1. Mûanyag burkolatok és mûanyag részek
Halogéntartalmú polimerek és szerves halogén vegyületek égésgátló adalék céljából nem alkalmazhatók.
Kivételek:
– A külsõ fizikai megjelenés javítására alkalmazott
szerves fluor összetevõk (mint pl. lágyulás-gátló adalék),
amelynek mértéke a 0,5 tömeg%-ot nem haladhatja meg.
– Fluoralapú mûanyagok pl PTFE (politetra-fluoretilén).
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– A 25 g-nál kisebb tömegû mûanyagok, amelyek
azonban nem tartalmazhatnak PBB-eket (polibrómbifenil), PBDE-eket (polibróm-difenil-éter), vagy klórozott paraffin származékokat.
(Ezen követelmények a tasztaturákra nem vonatkoznak!)
– Különleges mûanyagok, amelyek hõhatásokkal
szembeni és egyéb védelem céljából építenek be. Ezen részek nem tartalmazhatnak PBB-t, PBDE-t és klórozott paraffinokat.
A 25 g-ot meghaladó mûanyag részekben alkalmazott
égésgátló anyagok kereskedelmi nevét, kémiai nevét és
CAS számát ismertetni kell.
A mûanyagokhoz tilos olyan összetevõket adni, amelyeket a mindenkor érvényes 67/548 EGK irányelv és a
44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint a következõ
R-mondatok jelölnek:
R40 Maradandó egészségkárosodást okozhat;
R45 Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet);
R46 Öröklõdõ genetikus károsodást okozhat (mutagén hatású lehet);
R48 Hosszú idõn át hatva súlyos egészségkárosodást
okozhat;
R49 Belélegezve karcinogén hatású lehet;
R60 A fertilitást (fogamzó- vagy nemzõképességet)
károsíthatja;
R61 Születendõ gyermekre ártalmas lehet;
R62 A fertilitásra (fogamzó- vagy nemzõképességre)
ártalmas lehet;
R63 Születendõ gyermeket károsíthatja;
R68 Visszafordíthatatlan egészségkárosodást okozhat.
Igazolás, bizonyítás
A pályázónak a mûanyaggyártók nyilatkozatával kell
igazolnia a fenti feltételnek való megfelelõséget.
3.2.2.2.2. Nyomtatott áramköri lapokon alkalmazott
mûanyagok
A nyomtatott áramköri lapok PBB-t, PBDE-t és klórozott paraffinokat nem tartalmazhatnak.
Igazolás, bizonyítás
A pályázónak a nyomtatott áramköri lapok gyártójának
nyilatkozatával kell igazolnia a fenti feltételnek való megfelelõséget.
3.2.2.2.3. Mûanyagok megjelölése
A 25 g-nál nagyobb tömegû vagy 200 mm2-nél nagyobb
felületû mûanyag részeket az ISO 11469 szabvány szerint
meg kell jelölni.
Kivételt képeznek az újrahasznosított komplett modulokban alkalmazott mûanyag részek.
3.2.2.3. Károsanyag-kibocsátás
A meghatározást a német „Kék Angyal” környezetbarát
termék minõsítõ rendszerben kidolgozott RAL UZ 122
számú feltételrendszer 2. mellékletekben vagy az
ECMA–328 szabványban leírtak szerint kell végezni.
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Kibocsátás másolás üzemmódban legfeljebb
[mg/óra]

Kibocsátás készenléti
állapotban legfeljebb
[mg/óra]

Kibocsátás készenléti
állapotban legfeljebb
[mg/óra]

Fekete-fehér nyomtatás
Színes nyomtatás teljesen
teljesen készenléti+másolákészenléti+másolási állapot
si állapot

Asztali gép

Padlón álló gép

1

2

Anyagfajta

TVOC

10

18

BENZOL

<0,05

<0,05

SZTIROL

1,0

1,8

ÓZON

1,5

3,0

POR

4,0

4,0

Igazolás, bizonyítás
A RAL UZ 122 elõírás 2. sz. melléklet szerinti megfelelõséget mérési jegyzõkönyvvel vagy nemzetközileg elismert harmadik fél nyilatkozatával kell igazolni.
3.2.2.4. Fényérzékeny dobra vonatkozó követelmények
A fényérzékeny dob nem tartalmazhat szelén, ólom,
kadmium vagy higany összetevõket.
A fényérzékeny dob hasznosítható vagy újrafeldolgozható legyen. A gyártó vagy képviselõje térítés nélkül fogadja vissza a kopott fényérzékeny dobokat. A visszavett
fényérzékeny dobokat vagy fel kell újítani, vagy a tovább
már nem használható dobokból kinyert anyagot újra fel kell
dolgozni.
A kezelési útmutatóban tájékoztatni kell a felhasználót a
térítés nélküli visszafogadás lehetõségérõl.
A visszafogadást vállalók címét meg kell adni.
Igazolás, bizonyítás
A pályázónak nyilatkoznia kell a fenti feltételeknek való
megfelelõségrõl.
Be kell nyújtani fényérzékeny réteget alkotó anyag ISO
11014 vagy a 91/155/EGK irányelvnek megfelelõ biztonsági adatlapját.
3.2.2.5. A fénymásoló készülékekhez használt festékek
A fénymásoló készülékekhez használt festékek, porok
nem tartalmazhatnak:
– olyan veszélyes anyagokat, amelyeket a mindenkor
érvényes 67/548 EGK irányelv és a 44/2000. (XII. 27.)
EüM rendelet szerint a következõ R-mondatok jelölnek:
R40 Maradandó egészségkárosodást okozhat;
R43 Bõrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat;
R45 Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet);
R46 Öröklõdõ genetikus károsodást okozhat (mutagén
hatású lehet);
R48 Hosszú idõn át hatva súlyos egészségkárosodást
okozhat;
R49 Belélegezve karcinogén hatású lehet;
R60 A fertilitást (fogamzó- vagy nemzõképességet)
károsíthatja;
R61 Születendõ gyermekre ártalmas lehet;
R62 A fertilitásra (fogamzó- vagy nemzõképességre)
ártalmas lehet;

R63 Születendõ gyermeket károsíthatja;
R68 Visszafordíthatatlan egészségkárosodást okozhat;
– higany-, ólom-, kadmium- és króm(VI)-vegyületeket,
kivételt képeznek a nagy molekulatömegû komplex nikkel-vegyületek és színezékek;
– olyan azo-vegyületeket (színezéket), amelyek a
2002/61/Ek irányelvben felsorolt rákkeltõ aromás-aminokat szabadíthatnak fel.
Igazolás, bizonyítás
– A pályázónak vizsgálati jegyzõkönyvvel vagy a cég
felelõs személyének aláírt nyilatkozatával tanúsítania kell,
hogy a készülékhez elõírása alapján használható festékpor
nem tartalmaz a fentiekben felsorolt veszélyes anyagokat
vagy más olyan összetevõt (komponenst), amelyre a fentebbi R-mondatok utalnak, nehézfémeket és azo-színezékeket.
– A pályázónak mellékelnie kell a festéket alkotó anyag
ISO 11014 vagy a 91/155/EGK irányelvnek megfelelõ biztonsági adatlapját.
3.2.2.6. Zajkibocsátás
Az „A” súlyozású hangnyomásszinteket a másolási folyamat közben kell mérni. A hangnyomásszintek elméleti
alapjai és meghatározása az EN ISO 7779 szabványban
van részletezve.
A hangnyomásszinteket a RAL UZ 122 szerint, másolás
közben a leghangosabb üzemállapotban kell mérni.
A színes másolásra alkalmas készülékek akusztikai vizsgálatát – a fekete-fehér másolásnál alkalmazott eljárással, a
legnagyobb másolási sebességnél – színes másoló üzemmódban is el kell végezni.
Az impulzus hangnyomás-szintek határértékei:
LwAd= (59+ 0,35xSw) dB (A)
Sw: másolatok száma/perc
A meghatározott „A” súlyozású hangnyomásszint értéke
a 75 dB (A) értéket nem haladhatja meg.
Ezzel együtt a 63 dB (A) hangnyomásszintet meghaladó
készülékek használati útmutatójában fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a készüléket ne telepítsék olyan irodai helyiségbe, ahol szellemi munkát végeznek, hanem külön helyiségbe kell telepíteni.
A másológépre vonatkozó zajkibocsátási értékeket a kezelési útmutatóban meg kell adni.
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Igazolás, bizonyítás
– A gyártónak független vizsgáló laboratórium méréseivel vagy nemzetközileg elismert harmadik fél nyilatkozatával kell igazolnia a követelmények teljesítését; vagy saját maga is igazolhatja azt, ha ezen akusztikai mérésekre
vonatkozólag az EN 17025 szerint igazoltan akkreditált.
– A használati útmutató vonatkozó részével.
3.2.2.7. Hálózati teljesítményfelvétel-követelmények
A másológépek mûködtetése energiaigényes, ezért fontos, hogy csökkenthetõ legyen a teljesítményfelvétel, a felfûtés ideje és energiaigénye, a készenléti állapot energiaigénye, illetve használaton kívül a gép automatikusan kikapcsoljon.
A készülék energiafogyasztásának ki kell elégítenie a
RAL UZ 122 elõírás vonatkozó elõírásait. A mérést a RAL
UZ 122 elõírásai szerint kell végezni.
Igazolás, bizonyítás
A fenti elõírás szerinti mérési jegyzõkönyvvel vagy
nemzetközileg elismert harmadik fél nyilatkozatával kell
igazolni.
3.2.2.8. Elemek, akkumulátorok
Az elemek, akkumulátorok nem tartalmazhatnak higanyt, kadmiumot vagy ólmot.
Kivételt képeznek ez alól a mûszaki okokból elkerülhetetlen szennyezõdések.
Az ilyen összetevõk koncentrációja nem haladhatja meg
a 98/101/EK irányelv által módosított 91/157/EGK irányelvben meghatározott értékeket.
A pályázó kötelezi magát a felhasználó által visszaadott
kisütött elemek, meghibásodott akkumulátorok átvételére.
Szerzõdés alapján harmadik fél is bevonható az átvételi folyamatba. A felhasználó által nem cserélhetõ elemek és akkumulátorok cserélhetõek legyenek az egész egység vagy
a nyomtatott áramköri panel komplett cseréje nélkül.
Igazolás, bizonyítás
– A pályázó nyilatkozzon a fenti feltételnek való megfelelõségrõl.
– A pályázatban meg kell adni az elemek, akkumulátorok típusát és pontos helyét a készülékben.
3.2.2.9. Másolópapír
A készülék alkalmas legyen az EN 12281 szabvány szerinti, 100%-ban hulladékpapír felhasználásával elõállított
papírral való üzemeltetésre is.
A használati útmutatóban fel kell tüntetni a következõ
kijelentést: „Ez a készülék hulladékpapír 100%-ban hulladékpapír felhasználásával elõállított másolópapírokhoz is
használható!” Javasolni lehet bizonyos hasznosított papírok alkalmazását.
Igazolás, bizonyítás
– A pályázatnak tartalmaznia kell az erre vonatkozó
nyilatkozatot.
– A használati útmutató vonatkozó részével.
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3.2.2.10. Festékkazettákra, festékpatronokra vonatkozó elõírások
A fénymásoló készülék elõállítója által az adott készülékhez használható festékkazetták, festékpatronok ismételten használhatók, vagy anyagukban hasznosíthatók legyenek.
A kiürült festékkazettákat, festékpatronokat a fénymásoló készülék elõállítója, vagy annak megbízottja térítés
nélkül visszafogadja, egyben gondoskodik újratöltésükrõl,
vagy anyagukban való hasznosításukról. Amennyiben
szükséges, gondoskodik az elhasznált festékkazettáknak,
festékpatronoknak az egészségi és környezeti szempontból biztonságos ártalmatlanításáról.
Igazolás, bizonyítás
A pályázónak nyilatkoznia kell a fenti feltételnek való
megfelelõségrõl.
Tájékoztató a festékkazetták, patronok helyes használatáról
A festékkazetták, patronok csak légmentesen lezárt csomagolásban kerülhetnek forgalomba. A csomagolást a
fénymásoló készülékbe való behelyezéséig nem szabad
megsérteni, felbontani.
A fénymásoló készülék elõállítójának kötelessége,
hogy a készülékhez mellékelt, nyomtatott útmutatóban tájékoztassa a készülék használóját a festékkazetta, festékpatron megfelelõ kezelésérõl, a csomagolás szakszerû felnyitásáról, továbbá arról, hogy az esetlegesen helytelen
kezelés következtében a szabadba jutó festékpor belélegzése, bõrfelületre való jutása elkerülendõ.
Tartalmazza az útmutató azt a figyelmeztetést, hogy a
festékkazettákhoz, festékpatronokhoz gyermekek ne juthassanak hozzá. A kiürült vagy hibás festékkazetták, festékpatronok kezelését, hasznosítását vagy ártalmatlanítását csak erre kiképzett személy(ek) végezheti(k).
A használati útmutatóban tájékoztatni kell a felhasználót a fenti információkról.
Igazolás, bizonyítás
A használati útmutató vonatkozó részével.
3.2.2.11. Csomagolás
A készülék csomagolására használt mûanyag csomagolóanyag nem tartalmazhat halogéntartalmú polimereket.
Igazolás, bizonyítás
A pályázónak nyilatkoznia kell a fenti feltételnek való
megfelelõségrõl.
3.2.3. Készülékelhelyezés, üzembe helyezése
A használati útmutatóban tájékoztatni kell a felhasználót a készülék elhelyezésérõl, üzembe helyezésérõl (szükség esetén szellõztetés, a nagyméretû és zajemissziójú készülékeknek külön szobában való elhelyezése szükséges).
3.2.4. Javítás
A gyártónak a termék gyártásának befejezését követõen
legalább 5 évig még biztosítja a tartalék alkatrészeket és
javítókészleteket.
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A tartalék vagy cserélendõ alkatrészek a készülékek
leggyakrabban meghibásodó részei. Azon alkatrészeket,
melyek a normál mûködési idõt meghaladó üzemórákkal
rendelkeznek, nem kell a tartalék alkatrészekhez sorolni.
Igazolás, bizonyítás
A pályázó nyilatkozatával, készülékdokumentációval.
3.2.5. Karbantartás
A készülék karbantartása fontos a környezeti ártalmak
szempontjából. Ezért ezt a tevékenységet szakképzett személyre kell bízni.
A használati útmutató adjon részletes tájékoztatást a
tisztításra, karbantartásra, beállításokra vonatkozóan.
A felhasználót tájékoztatni kell az ózon és porszûrõk
esetleges cseréjének módjáról.
Igazolás, bizonyítás
A használati útmutatóban részletezni kell a szükséges
karbantartási munkák típusait és azt, hogy ezek közül melyeket kell szakképzett személyekkel végeztetni.
3.2.6. A készülék visszavétele
A pályázónak (gyártó/forgalmazó) a készülékek visszavételére, begyûjtésére, hasznosítására és ártalmatlanítására,
vonatkozóan az elektromos és elektronikai berendezések
hulladékainak visszavételérõl szóló 264/2004. (IX. 23.)
számú Korm. rendelet mindenkor érvényes elõírásai szerint
kell eljárnia. A gyártónak a használati útmutatóban röviden
ismertetnie kell a visszavételre, begyûjtésre, hasznosításra
és ártalmatlanításra kialakított rendszerét.
Igazolás:
A használati útmutató vonatkozó részével.
3.2.7. Magyar nyelvû használati útmutató (vagy ezzel egyenértékû készülékdokumentáció)
A készüléket magyar nyelvû használati útmutatóval
vagy ezzel egyenértékû magyar nyelvû készülék dokumentációval kell ellátni, amelynek tartalmaznia kell az
alábbiakat:
– A fedõlapon, vagy az elsõ oldalon fel kell tüntetni a
következõ szöveget: „A használati útmutató a környezeti
hatások csökkentésére vonatkozó tájékoztatást is tartalmaz”;
– A készülék élettartama és az alkatrészek utánpótlása;
– A készülékben használt elemek és akkumulátorok típusa és visszavételi lehetõsége;
– A készülék célszerû elhelyezése;
– A fénymásoló készülék használatba helyezése (szükség esetén szellõztetésrõl való gondoskodás, a nagyméretû
és zajemissziójú készülékeknek külön helyiségben való elhelyezése stb.);
– A 3.2.2.6. pont szerinti zajmérési adatok;
– Javaslat az alkalmazható, 100%-ban hulladékpapír
felhasználásával elõállított másolópapírok típusára;
– A festékkazetták és patronok helyes használata,
visszavétele, hasznosítása és ártalmatlanítása;
– A festékpatronnal másolható darabszám;
– Duplex üzemmód a 3.2.1.3. szerint;
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– A környezetre káros anyagok kibocsátása;
– Másolási sebesség [másolat/perc];
– Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban;
– Legnagyobb teljesítményfelvétel;
– Teljesítményfelvétel energiatakarékos üzemmódban;
– Teljesítményfelvétel „kikapcsolt” üzemmódban;
– Energiatakarékos üzemmód aktiválási ideje;
– Kikapcsolt üzemmód aktiválási ideje;
– A hulladékká vált készülékek, alkatrészek visszafogadásának lehetõségei (pl. szervizhálózat). A készülék és
egyes alkatrészeinek hasznosítása, újrafeldolgozása és a
hasznosítási, újrafeldolgozási eljárások.
Igazolás, bizonyítás
A magyar nyelvû használati útmutatóval.
3.2.8. Védjegyelhelyezés
Ismertetni kell a 9/2004. (V. 25.) számú KvVM rendeletben meghatározott, védjegyet tartalmazó kétmezõs címke elhelyezésének tervére vonatkozó elképzeléseket a készüléken és egyéb helyeken. A címke 2. mezejében feltüntetendõ szöveg: „A készülék energiatakarékos, káros
anyag kibocsátása minimális és alkatrészeinek X%-a ismételten hasznosítható”.
4. Igazolás, bizonyítás:
4.1. A pályázathoz csatolni kell:
– A mûszaki követelmények teljesülését igazoló dokumentációt a 3.2.1. pont szerint;
– A környezetvédelmi követelmények teljesülését igazoló dokumentációt a 3.2.2. pont szerint;
– A készülék elhelyezésére, javítására, karbantartására
és visszavételére vonatkozó kötelezettségeket a 3.2.3.,
3.2.4., 3.2.5. és 3.2.6. pontok szerint;
– A használati útmutatót a 3.2.7. pont szerint;
– A védjegy-elhelyezési tervet a 3.2.8. pont szerint.
4.2. A pályázat értékelésével kapcsolatos szakértõi vizsgálatok elvégzése és azok költségei a Társaságot terhelik.
5. Védjegyhasználók:
Pályázók, majd védjegyfelhasználók egyaránt lehetnek
a környezetbarát másológépek hazai és külföldi gyártói és
forgalmazói.
6. Védjegyhasználat feltételei
6.1. A pályázó kijelenti, hogy betartja a védjegyhasználattal kapcsolatos jogszabályi elõírásokat.
6.2. A „Környezetbarát termék” védjegyhasználata kizárólag a Társaság által cégszerûen aláírt, határozott idõre
szóló védjegyhasználati szerzõdés alapján lehetséges.
6.3. A védjegyfelhasználó kötelezi magát arra, hogy a
védjegy használatának a szerzõdésben rögzített idõtartama
alatt betartja a termékre meghatározott minõsítési követelményeket.
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6.4. A védjegyhasználó kötelezi magát arra, hogy hirdetéseiben a védjegyet a Társasággal egyeztetett módon
használja.
6.5. A védjegyhasználat meghosszabbítása a Társaságnál a lejárat elõtt 4 hónappal indított egyszerûsített eljárással
történik.
Budapest, 2007. május 30.
Frigyer Attila s. k.,
az Értékelõ és Minõsítõ Bizottság elnöke

IRODALOM
1

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról
„Alapfogalmak

3. § E törvény alkalmazásában
a) hulladék: bármely, az 1. számú melléklet szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytõl
birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles;
b) veszélyes hulladék: a 2. számú mellékletben felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkezõ,
illetve ilyen anyagokat vagy összetevõket tartalmazó, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a
környezetre kockázatot jelentõ hulladék;
c) települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladék, illetõleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegû és összetételû, azzal együtt kezelhetõ más hulladék;
d) folyékony hulladék: az a hulladékká vált folyadék,
amelyet nem vezetnek el, és nem bocsátanak ki szennyvízelvezetõ hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül;
e) gyártó: a termék elõállítója, illetõleg külföldi gyártó
esetén importálója;
f) termelõ: akinek a tevékenysége során a hulladék keletkezik vagy tevékenysége következtében a hulladék jellege és összetétele megváltozik;
g) hulladékkezelõ: aki a hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától átveszi, kezeli;
h) hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggõ tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék keletkezésének megelõzését, mennyiségének és veszélyességének
csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenõrzését, a
kezelõ berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a mûködés felhagyását követõ
vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást;
i) újrahasználat: a terméknek az eredeti célra történõ ismételt felhasználása; a többször felhasználható, újra tölthetõ termék a forgási ciklusból történõ kilépésekor válik
hulladékká;
j) hasznosítás: a hulladéknak vagy valamely összetevõjének a termelésben vagy a szolgáltatásban – a 4. számú
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mellékletben felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával – történõ felhasználása;
k) ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés
csökkentése, környezetet veszélyeztetõ, szennyezõ, károsító hatásának megszüntetése, kizárása – a környezet elemeitõl történõ elszigeteléssel vagy anyagi minõségének
megváltoztatásával –, a 3. számú mellékletben felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával;
l) kezelés: a hulladék veszélyeztetõ hatásainak csökkentésére, a környezetszennyezés megelõzésére és kizárására, a termelésbe vagy a fogyasztásba történõ visszavezetésére irányuló tevékenység, valamint a kezelést megvalósító eljárás alkalmazása, beleértve a kezelõlétesítmények utógondozását is;
m) gyûjtés: a hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre történõ elszállítás érdekében;
n) begyûjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól
történõ átvétele a hulladék birtokosa vagy a begyûjtõ telephelyén, továbbá a begyûjtõhelyen (gyûjtõpontokon,
hulladékgyûjtõ udvaron, tároló-, kezelõtelepen) és a további kezelés érdekében történõ összegyûjtés, válogatás a
begyûjtõ telephelyén;
o) szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása,
beleértve a szállítmányozást és a fuvarozást is;
p) elõkezelés: a hulladék begyûjtését, tárolását, hasznosítását, illetõleg ártalmatlanítását elõsegítõ, azok biztonságát növelõ, a környezetterhelést csökkentõ tevékenység, amely a hulladék fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságainak megváltoztatásával jár;
q) tárolás: a hulladéknak termelõje által a környezet veszélyeztetését kizáró módon végzett, három évnél rövidebb ideig tartó elhelyezése;
r) forgalmazó: terméket, árut, szolgáltatást viszonteladónak, illetve felhasználónak, fogyasztónak átadó, értékesítõ, gazdálkodó szervezet.”
***
KÖRNYEZETBARÁTTERMÉK-MINÕSÍTÉS
52. Kõszerû építõanyagok és építõelemek kiegészítõ
követelményei mészhomok tégla termékekhez
Érvényes: 2007. május 30-ától 2012. május 31-éig
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KvVM Környezetbarát Termék Közhasznú Társaság
1027 Budapest, II. Lipthay u. 5.
Telefon: (36-1) 336-1156, telefax: (36-1) 336-1157
E-mail: kornyezetbarat.termek@matavnet.hu
Honlap: http://kornyezetbarat-termek.hu
Bevezetés
A mészhomok tégla termékekre a „Kõszerû építõanyagok és építõelemek (Általános feltételek)” vonatkoznak az
alábbiakban megadott kiegészítéssel:
A mészhomok tégla termékek a kõszerû építõelemeknek azon meghatározott csoportját képezik, amelyeket:
– magas SiO2 tartalmú, finom szemszerkezetû anyag
(homok),
– esetenként a testsûrûség-növelés céljából nehéz adalékanyag (pl. dolomit, bazalt),
– égetett mész és
– víz
megfelelõ arányú elegyítésével és autoklávban való szilárdítással állítanak elõ.
A mészhomok tégla elõállítása energiatakarékos és alacsony a környezeti elemeket terhelõ hatása.
A mészhomok téglának kiváló a hõtároló és hangszigetelõ képessége, tûzállósága és fagyállósága. Nagy nyomószilárdsága miatt viszonylag vékony teherhordó falazatok,
belsõ lakáselválasztó falak építésére is alkalmas, illetve
homlokzatburkolatként is alkalmazható.
A mészhomok téglák teljes életciklusára vonatkozó kiegészítõ követelmények alapján megítélhetõk a termék
elõnyös környezeti tulajdonságai.
1. Nevezési feltételek
A „Kõszerû építõanyagok és építõelemek (Általános
feltételek)” szerint.
2. Minõsítési feltételek
2.1. Érvényességi kör
Ez a minõsítési feltételrendszer a bevezetésben meghatározott mészhomok téglák minõsítésére vonatkozik. A
minõsítés feltétele, hogy a termék eleget tegyen a „Kõszerû építõanyagok és építõelemek” címû általános követelményeknek, valamint a jelen feltételrendszernek.
3.2. Mûszaki követelmények
A „Kõszerû építõanyagok és építõelemek (Általános
feltételek)” szerint az alábbi kiegészítésekkel:
3.2.1. A mészhomok termékek szárazanyag-tartalmának összetétele gyártástechnológiától függõen az alábbi
határok közötti legyen:
– Magas SiO2 tartalmú anyag (pl. homok) 65–90 m%;
– Testsûrûség-növelés céljából adagolt nehéz
adalékanyag (pl. dolomit, bazalt) max. 30 m%;
– Égetett mész 6–10 m%.
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A gyártási anyagmérleget olyan idõtartamra (de legalább egy hónapra) vonatkozóan kell megadni, hogy a változás várható mértéke ne haladja meg a 10%-ot.
3.2.2. A mészhomok téglák mûszaki jellemzõi:
Az anyagjellemzõk feleljenek meg az alábbi szabvány
elõírásainak:
– MSZ EN 771–2 Falazóelemek követelményei. Mészhomok falazóelemek
A mészhomok téglák egyéb mûszaki jellemzõire (pl.
hangszigetelõ képesség, fagyállóság, hõtároló képesség
stb.) vonatkozóan mûszaki leírást kell mellékelni, ami tartalmazza a vizsgálati jegyzõkönyvek összefoglaló megállapításait. A vizsgálati jegyzõkönyveket vagy a termékek
ÉME, ETA vagy CE jelzetét, azok kiállításának intézményét csatolni kell a pályázathoz.
3.2.3. Hangszigetelés
A hangszigetelésre szánt termékek feleljenek meg az
MSZ 15601–1:2007 szabványban rögzített vonatkozó követelményeknek.
(pl. lakószoba lépcsõház válaszfala esetén Rw+C = 51 dB,
Szálláshelyiség lépcsõház válaszfala esetén Rw+C = 47 dB,
Tanterem lépcsõház válaszfala esetén R w+C = 45 dB,
Irodahelyiség lépcsõház válaszfala esetén Rw+C = 37
dB)
3.3. Környezetvédelmi, természetvédelmi követelmények
A „Kõszerû építõanyagok és építõelemek (Általános
feltételek)” szerint az alábbi kiegészítésekkel:
3.3.1. Tájvédelmi és természetvédelmi szempontok érvényesítése:
A mészhomok tégla gyártásához használt alapanyagok
származási helyét és minõségi jellemzõit ismertetni kell a
pályázatban.
Igazolni kell, hogy a bányaterület nincs országos jelentõségû védett természeti területen, illetve a Natura 2000
hálózat területén.
3.3.2. A gyártás során be kell tartani a levegõ tisztaságának védelmérõl szóló, a szennyvízkezelésre és a szennyvízkibocsátásra, valamint a hulladékgazdálkodásra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokat és rendelkezéseket. A mészhomok termékeknek olyan a gyártástechnológiája, melynek során légszennyezõnek minõsülõ gázok,
gõzök nem keletkeznek.
3.3.3. Hulladékszegény technológia:
A nyers tégla sajtolásakor és vágásakor keletkezõ gyártásközi hulladékot vissza kell forgatni a gyártásba. A selejtes végterméket alapanyagként fel kell használni.
3.3.4. Energiafelhasználás
Mészhomok tégla gyártásienergia-felhasználása legyen
5%-kal a mészhomok tégla iparági átlag alatt.

2008/3. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

A pályázat mutassa be a termék elõállítási energiafelhasználását (gyártás, szállítás, felhasználás, üzemeltetés,
bontás, bontás utáni felhasználás) és viszonyítsa egyéb,
hasonló célú termékekhez. A mészhomok tégla elõállításához szükséges energia ne haladja meg az 1,3 mJ/kg-ot.
Budapest, 2007. május 30.
Frigyer Attila s. k.,
az Értékelõ és Minõsítõ Bizottság elnöke

***

KÖRNYEZETBARÁTTERMÉK-MINÕSÍTÉS
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Környezetbarát Termék Közhasznú Társasága közli,
hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter döntése
alapján:
1. Az ACO Magyarország Építõelemeket
Forgalmazó Bt.
(1106 Budapest, Jászberényi út 38–72.)
ACO polimerbeton vízelvezetõ rendszer
termékcsaládja
további 3 évre elnyerte a „Környezetbarát termék” védjegy használati jogát. A javaslat indoklásában a Minõsítõ
Bizottság kiemelte a termékek anyagtakarékos tulajdonságait. A korszerû hulladékmentes technológia alkalmazásával készült termékek beépítésével azonos feladat jelentõsen kisebb tömegû és térfogatú elemmel oldható meg.
Szennyezett víz elvezetésekor a kiváló vízszigetelõ képességû termékbõl készült építmények a talajszennyezés lehetõségét minimálisra csökkentik.
***
2. A XELLA Magyarország Kft.
(1139 Budapest, Teve u 41.)
Silka mészhomok téglák
elnevezésû termékei 5 évre elnyerték a „Környezetbarát
termék” védjegy használati jogát. Az indoklás kiemelte a
termékek energiatakarékos tulajdonságát. A korszerû hulladékmentes technológia alkalmazása lehetõvé teszi az
energia felhasználásának és a káros anyagok kibocsátásának csökkentését a gyártás során. A Silka mészhomok téglából épült épület elbontása után az elemek építõelem vagy
nyersanyag formában hasznosíthatók.
Regisztrációs szám: Vsz.12/2007.
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3. A QUALCHEM Vegyi áru, Gumi
és Mûanyagalapanyag Gyártó és Forgalmazó Zrt.
(cím: 2072 Zsámbék, Új Gyártelep Pf. 32)
„Qualbio FS lebomló adalékanyagot tartalmazó
biológiai úton lebomló
bevásárló táska”
termékei 2007. július 19-én a feltételrendszer érvényességi
idejéig elnyerték a „környezetbarát csomagolás” védjegyhasználati jogot.
Regisztrációs szám: Vsz. 9/2007.
A pályázat értékelése a termékek alábbi elõnyös környezeti tulajdonságait emelte ki:
– a települési szilárd hulladéklerakókra gyakorolt környezetterhelõ hatások csökkentése;
– hasznosításuk megfelelõ begyûjtõ/hasznosító rendszerek kialakításával – például komposztálással megvalósítható;
– komposztálás során a biológiai úton lebomló anyagokat mikroorganizmusok közremûködésével kiváltott biokémiai folyamatok segítségével bontják le, és a bontás során nem keletkeznek mérgezõ anyagok.
***
4. A PROPACK Kft.
(cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10.)
„DCP 539 (EPI) lebomló adalékanyagot tartalmazó
biológiai úton lebomló
bevásárló táskák”
termékei 2007. július 19-én a feltételrendszer érvényességi
idejéig elnyerték a „környezetbarát csomagolás” védjegyhasználati jogot.
Regisztrációs szám: Vsz. 6/2007.
A pályázat értékelése a termékek alábbi elõnyös környezeti tulajdonságait emelte ki:
– a települési szilárdhulladék-lerakókra gyakorolt környezetterhelõ hatások csökkentése;
– hasznosításuk megfelelõ begyûjtõ/hasznosító rendszerek kialakításával – például komposztálással megvalósítható;
– komposztálás során a biológiai úton lebomló anyagokat mikroorganizmusok közremûködésével kiváltott biokémiai folyamatok segítségével bontják le, és a bontás során nem keletkeznek mérgezõ anyagok.
***
5. Az Electrolux Lehel Hûtõgépgyár Kft.
(cím: 5100 Jászberény, Fémnyomó út. 1.),
RB 701; CT 180; CT 235; CT 280; TT 160C; TT 160
C MX (HVY 44 AA);
TT 160 C MX (TLX4KK.3+RC); TT 160 C MX
(A++); 200 CI;
típusú,
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valamint a
TT 150–4S; TT 150–4S MX; TT 150–4S MX; 90–4S;
240–4S; FB 50I;
TTI 120F (EMX32CLC+RC); TT 120 F MX; TT 100
FF; TTI 120F (HKK55AA+RC);
CB 290 1C; CB 340 1C; CB360 1C; CB 400 1C; CB
340 2C; CB 360 2C;
CB 400 2C; CB FF 340 EL; CB FF 380 EL
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delmére. A rendszer környezetvédelmi elõnyei: a nagy hatékonyság, az igen rövid oltási idõ, a megbízhatóság és az
egyszerûség.
***
a BETONÚT Szolgáltató és Építõ Rt.
(1133 Budapest, Pannónia u. 59–61.)
BETONÚT – VIALIT – MIKROBELAG
bitumenemulziós gépben kevert felületi bevonat
útpálya-felújításhoz

típusú háztartási hûtõkészülék termékei 2007. július 19-én
a feltételrendszer érvényességi idejéig elnyerték a „környezetbarát termék” védjegyhasználati jogot.
Regisztrációs szám: Vsz. 7/2007, illetve Vsz. 8/2007.
A pályázat értékelése a termékek alábbi elõnyös környezeti tulajdonságait emelte ki:
– kis energiafogyasztás;
– a lehetõ legkisebb globális felmelegítõ hatás;
– kis zajkibocsátás.

elnevezésû terméke további 4 évre elnyerte a „Környezetbarát termék” védjegy használati jogát. A döntés indoklása
szerint a termék elõállítása megfelelõ minõségbiztosítási és
környezetirányítási körülmények között történik, a vizes
emulzió alkalmazása során nem keletkezik káros emisszió
és az azonos funkciójú, más eljárással készült burkolatokhoz képest jelentõsen kisebb az energiafelhasználás.

***

***

6. A RICOH HUNGARY Kft.
(cím: 1138 Budapest, Váci út 140.)
RICOH Aficio 3500/4500 típusú

a XELLA Magyarország Kft.
(1139 Budapest, Teve u. 41.)
YTONG pórusbeton építõelemek

digitális másológép termékei 2007. július 19-én a feltételrendszer érvényességi idejéig elnyerték a „környezetbarát
termék” védjegyhasználati jogot.
Regisztrációs szám: Vsz. 11/2007.
A pályázat értékelése a termékek alábbi elõnyös környezeti tulajdonságait emelte ki:
A készülékek tervezését, gyártását úgy végezték, hogy
az elhasználódás után hulladékká vált berendezések
és/vagy egységeik, alkatrészeik a lehetõ legnagyobb
arányban újrahasználhatók vagy hasznosíthatók legyenek.
A hasznosítási arány: 84%.

elnevezésû termékei további 3 évre elnyerték a „Környezetbarát termék” védjegy használati jogát. Az indoklás kiemelte a termékek energiatakarékos tulajdonságát. A korszerû hulladékmentes technológia alkalmazása lehetõvé
teszi az energia felhasználásának és a káros anyagok kibocsátásának csökkentését a gyártás során. A kiváló hõszigetelõ képességû termékbõl készült építmények kisebb energiafelhasználással üzemeltethetõk. Az YTONG elemekbõl épült épület elbontása után az elemek építõelem vagy
nyersanyag formában hasznosíthatók.
***

***
KÖRNYEZETBARÁTTERMÉK-MINÕSÍTÉS
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Környezetbarát Termék Közhasznú Társasága közli,
hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter döntése
alapján
az IFEX TÛZÕR Kft.
(1131 Budapest, Szent László u 109.)
Szuperintenzív habelárasztás elvén mûködõ
tartálytûzoltó berendezés
elnevezésû terméke további 3 évre elnyerte a „Környezetbarát termék” védjegy használati jogát. A berendezés
egyedi habfejlesztési megoldást alkalmaz a kõolajiparra
jellemzõ nyersanyag- és készterméktároló tartályok tûzvé-

Rozmaring Tûzoltókészülék Javító-szolgáltató Kft.
(2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 1.)
1, 2, 4, és 6 kg-os rozsdamentes tartállyal készült
kézi poroltó készülékek,
valamint a
hordozható gázzal oltó (clean agent) tûzoltó
készülékek
elnevezésû termékei 3 évre elnyerték a „Környezetbarát
Termék” védjegy használati jogát.
A döntés indoklása szerint a poroltó készülékek töltete
nem károsítja a környezeti elemeket, a rozsdamentes tartály korrózióállósága, csekély karbantartási igénye,
hosszú élettartama szintén környezeti elõnyt jelent.
A gázzal oltó készülék hatóanyagai nem károsítják a
Föld ózonrétegét, üvegházhatásuk alacsony.
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KÖRNYEZETBARÁTTERMÉK-MINÕSÍTÉS
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Környezetbarát Termék Közhasznú Társasága közli,
hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter döntése
alapján:
1. A SYDNEX Kft.
(cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 16.)
„D2w adalékanyagot tartalmazó biológiai úton
lebomló polietilén bevásárló táskák”
termékei 2007. november 28-án a feltételrendszer érvényességi idejéig elnyerték a „környezetbarát csomagolás”
védjegyhasználati jogot.
Regisztrációs szám: Vsz. 13/2007.
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A KvVM Környezetbarát Termék Közhasznú
Társaság közleménye
A KvVM Környezetbarát Termék Közhasznú Társaság a
kiemelten közhasznú szervezetekre vonatkozó kötelezettségének megfelelõen közli a 2006. évi egyszerûsített mérlegbeszámolója szerinti gazdálkodási mutatószámokat:
Tárgyév
(E Ft)
Saját tõke
Jegyzett tõke
Eredménytartalék
Mérleg szerinti eredmény
Kötelezettségek
A mérleg fõösszege:

48 381
3 000
45 330
51
6 410
87 206

Budapest, 2007. május 31.
***

Frigyer Attila s. k.,
ügyvezetõ igazgató

2. Az EUROPACKAGING Ltd.
(cím: 20 Brickfield Road Yardley Birmingham B25 8HE
England UK)
„DCP 539 (EPI) adalékanyagot tartalmazó biológiai
úton lebomló bevásárló táskák”
termékei 2007. november 28-án a feltételrendszer érvényességi idejéig elnyerték a „környezetbarát csomagolás”
védjegyhasználati jogot.
Regisztrációs szám: Vsz. 14/2007.
***
3. A PAPIER-METTLER AUSTRIA GmbH.
(cím: A–2000 Stockerau, Josef Jessernigg Str. 1.
Ausztria),
NatureStep adalékanyagot tartalmazó biológiai úton
lebomló polietilén bevásárló táskák
termékei 2007. december 5-én a feltételrendszer érvényességi idejéig elnyerték a „környezetbarát csomagolás” védjegyhasználati jogot.
Regisztrációs szám: Vsz. 15/2007.
Mindhárom pályázat értékelésénél a termékek alábbi
elõnyös környezeti tulajdonságait emelték ki:
– a települési szilárdhulladék-lerakókra gyakorolt környezetterhelõ hatások csökkentése;
– hasznosításuk megfelelõ begyûjtõ/hasznosító rendszerek kialakításával – például komposztálással megvalósítható;
– komposztálás során a biológiai úton lebomló anyagokat mikroorganizmusok közremûködésével kiváltott biokémiai folyamatok segítségével bontják le, és a bontás során nem keletkeznek mérgezõ anyagok.

Az EKO-PUNKT Csomagolási Hulladékok Kezelését
Koordináló Nonprofit Kft.
közleménye
2008. január hó 1-jétõl érvényes hasznosítási díjairól
Cég neve: EKO-PUNKT Csomagolási Hulladékok Kezelését Koordináló Nonprofit Kft.
GLN azonosító: 5990670875006
Ügyvezetõk: Sztarinka Csilla és Deres Szabolcs
Ügyfélszolgálat: Sztarinka Csilla
Tel.: 1/421-4188, Fax: 1/421-4178, E mail: sztarinka.csilla@remondis.hu
Az EKO-PUNKT Nonprofit Kft. 2008. 01. 01-jétõl
érvényes licenszdíj (hasznosítási díj) tételei, a
jogszabály szerinti termékdíj-fizetési kötelezettség
átvállalásával:

Anyagfajták

Üveg
Mûanyag
Papír és karton
Fém

Alumínium
Egyéb fém

Fa
Természetes alapú textil
Társított (kompozit)
Italcsomagoló karton
Egyéb
Egyéb

Hasznosítási
díjtétel
tárgyévre
Ft/kg

2,8
16
8,2
4,8
2,8
6,6
7,8
17
19
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Az ÖKO-KORD Országos Nonprofit Kft.
közleménye
2008. január hó 1-jétõl érvényes hasznosítási díjairól
Az ÖKO-KORD Országos Nonprofit Kft. (1222 Budapest, Gyár u. 17. bejegyezve Fõvárosi Bíróság mint Cégbíróságnál Cg. [01–09–887659] szám alatt)
ezúton közzéteszi a
2008. január 1-jétõl érvényes hasznosítási díjait.
ÖKO-KORD Országos Nonprofit Kft.
2008. évi hasznosítási díjai
Anyagfajták

Üveg

2,9

Mûanyag

16,7

Papír és karton
Fém

Hasznosítási
díjtétel
tárgyévre
HUF/kg

7,8
alumínium

4,8

Egyéb fém

2,9

Fa

6,5

Természetes alapú textil

7,6

Társított (kompozit)

Egyéb

Italcsomagoló
karton

19,9

Egyéb

19,9
20,0

A hasznosítási díjak megállapítása a Tanácsadó Testület teljes ülésén egyhangú döntés alapján történt.
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VI. FÕRÉSZ: Egyéb hirdetmények
A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2008. január 4–9.)
(Azok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezõgazdasági ügyek napi intézésére
vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és elõtte csillag szerepel.)
A közösségi jogi aktusok világhálón (interneten) való térítésmentes elérhetõsége:
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=hu

1.

51. évfolyam L 1. szám

(2008. január 4.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Tanács 1/2008/EK rendelete (2007. december 20.) egyes gabonafélékre vonatkozó behozatali vámoknak a 2007/2008 gazdasági év tekintetében történõ ideiglenes felfüggesztésérõl
A Bizottság 2/2008/EK rendelete (2008. január 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2008/20/EK:
* A Bizottság határozata (2007. december 20.) az ipkonazol és a maltodextrin hatóanyagnak a
91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe való lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dossziék hiánytalanságának elvi elismerésérõl [az értesítés a C(2007)
6479. számú dokumentummal történt]1
Európai Központi Bank
2008/21/EK:
* Az Európai Központi Bank határozata (2007. december 7.) az eurobankjegyek kibocsátásáról szóló, 2001. december 6-i EKB/2001/15 határozat módosításáról (EKB/2007/19)

1
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(2008. január 4.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
KÖLTSÉGVETÉSEK
2008/1/EC:
* Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi
tevékenységre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás (2008/1/EK)
2008/2/EC:
* Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2007-es
pénzügyi évre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás (2008/2/EK)
2008/3/EC:
* Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja – Mérlegkimutatás a 2007-es pénzügyi évre
vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás (2008/3/EK)
2008/4/EC:
* Az Európai GNSS Felügyeleti Hatóság bevétel- és költségkimutatása a 2007-es pénzügyi
évre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás (2008/4/EK)
2008/5/EC:
* A Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) mérlegkimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás (2008/5/EK)
2008/6/EC:
* Az Európai Unió Tagállamainak Külsõ Határain Való Operatív Együttmûködési Igazgatásért Felelõs Európai Ügynökség bevételeirõl és kiadásairól szóló kimutatás a 2007. pénzügyi
évre vonatkozóan (2008/6/EK)
2008/7/EC:
* Az Európai Unió Tagállamainak Külsõ Határain Való Operatív Együttmûködési Igazgatásért Felelõs Európai Ügynökség bevételeirõl és kiadásairól szóló kimutatás a 2007. pénzügyi
évre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás (2008/7/EK)
2008/8/EC:
* Az Európai Unió Tagállamainak Külsõ Határain Való Operatív Együttmûködési Igazgatásért Felelõs Európai Ügynökség bevételeirõl és kiadásairól szóló kimutatás a 2007. pénzügyi
évre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás (2008/8/EK)
2008/9/EC:
* A Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. költségvetési évre vonatkozóan – 1. és 2. költségvetés-módosítás
(2008/9/EK)
2008/10/EC:
* Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) mérlegkimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás (2008/10/EK)
2008/11/EC:
* Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2007-es
pénzügyi évre – 3. költségvetés-módosítás (2008/11/EK)
2008/12/EC:
* Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás (2008/12/EK)
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2008/13/EC:
* Az Európai Betegségmegelõzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás
(2008/13/EK)
2008/14/EC:
* Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007-es költségvetési évre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás (2008/14/EK)
2008/15/EC:
* Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. költségvetési évre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás
(2008/15/EK)
2008/16/EC:
* A Kábítószer és Kábítószer-függõség Európai Megfigyelõközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás (2008/16/EK)
2008/17/EC:
* Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak
mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás
(2008/17/EK)
2008/18/EC:
* Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a
2007. évi tevékenységre vonatkozóan – 3. költségvetés-módosítás (2008/18/EK)
2008/19/EC:
* Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a
2007. évi tevékenységre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás (2008/19/EK)
Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

3.

51. évfolyam L 3. szám

(2008. január 5.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
* A Tanács 3/2008/EK rendelete (2007. december 17.) a mezõgazdasági termékek belsõ piacon és harmadik országokban történõ megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekrõl
A Bizottság 4/2008/EK rendelete (2008. január 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 5/2008/EK rendelete (2008. január 4.) az 1282/2001/EK rendelettõl a 2007/2008.
borászati évre vonatkozó szüreti és termelési jelentés benyújtási határideje tekintetében
való eltérésrõl
* A Bizottság 6/2008/EK rendelete (2008. január 4.) a juhhús és a kecskehús magánraktározási támogatására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (kodifikált változat)

341

342
4.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2008/3. szám

51. évfolyam L 4. szám (2008. január 8.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 7/2008/EK rendelete (2008. január 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

5.

51. évfolyam L 5. szám (2008. január 9.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ
RENDELETEK
A Bizottság 9/2008/EK rendelete (2008. január 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
* A Bizottság 10/2008/EK rendelete (2008. január 8.) az integrált szociális védelmi statisztikák európai rendszerérõl (ESSPROS) szóló 458/2007/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek az ESSPROS-alaprendszerben és a nyugdíjban részesülõk moduljában használt fogalom-meghatározások, részletes osztályozások és közzétételi szabályok frissítése tekintetében történõ végrehajtásáról1
* A Bizottság 11/2008/EK rendelete (2008. január 8.) az új regionális bontásra vonatkozó idõsorok továbbítása tekintetében a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának
(NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ
HATÁROZATOK
Bizottság
2008/27/EK:
* A Bizottság Határozata (2007. december 21.) a 2006-os egyesült királyságbeli madárinfluenza elleni küzdelem biztonsági intézkedéseinek keretében felmerülõ kiadásokhoz történõ
közösségi pénzügyi hozzájárulás megállapításáról [az értesítés a C(2007) 6687. számú dokumentummal történt]
2008/28/EK:
* A Bizottság Határozata (2007. december 21.) a 2006-os dániai madárinfluenza elleni küzdelem biztonsági intézkedéseinek keretében felmerülõ kiadásokhoz történõ közösségi pénzügyi hozzájárulás megállapításáról [az értesítés a C(2007) 6695. számú dokumentummal
történt]

1
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A Közbeszerzési Értesítõ 4. számának (2008. január 9.) tartalomjegyzékérõl
1453 Közlemény
1454 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekrõl
1684 A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója a
2008. évre irányadó közösségi közbeszerzési értékhatárokról
1685 A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója a
2008. évre irányadó nemzeti és egyszerû közbeszerzési értékhatárokról
1686 A Közbeszerzések Tanácsa közleménye a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékérõl 2008. január 1-jével
törlésre került tanácsadó szervezetrõl

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

1746 Nagyfai Országos Bv. Intézet (élelmiszer-alapanyag beszerzése – K. É. – 19713/2007)
1752 Országgyûlés Hivatala (tíz darab különbözõ kategóriájú
gépkocsi beszerzése – K. É. – 20774/2007)
1758 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa
András Oktató Kórháza (labortender – K. É. –
20252/2007)
1767 Szociális és Munkaügyi Minisztérium (központi költségvetési forrásból származó gyermekvédelmi programok
részére nyújtott támogatások pénzügyi utóellenõrzése
és a projektlezárás pénzügyi tanácsadással történõ támogatása – K. É. – 19954/2007)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban
1774 Budapesti Közlekedési Zrt. (HÉV-, villamos-, fogaskerekû- és trolibusz-felsõvezeték, valamint villamos- és trolibusz-földkábel hálózatának karbantartása és javítása
– K. É. – 19457/2007)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására
1687 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (az APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága, Székesfehérvár, Mátyás király krt. 8. szám alatti irodaépület elektromos rendszerének teljes felújítása – K. É. –
20838/2007)

1780 Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (SAP-tanácsadási, -fejlesztési, -üzemeltetéstámogatási keretmegállapodás
– K. É. – 20485/2007)

1693 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (az APEH Délalföldi Regionális Igazgatóság, Békéscsaba, Andrássy
u. 11–17. és Kinizsi u. 1. szám alatti irodaépület részleges felújítása – K. É. – 20851/2007)

1784 Oktatási és Kulturális Minisztérium (PIR bevezetése és
üzemeltetése 2007. – K. É. – 19281/2007)

1699 Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
(élelmiszer-ipari termékek beszerzése – K. É. –
20380/2007)
1706 Budapest Fõváros XVII. Kerületi Önkormányzat (útfelújítás – K. É. – 20015/2007)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

1713 Csongrád Megyei Önkormányzat (egészségügyi mûszerek és eszközök beszerzése – K. É. – 20619/2007)

1792 Kazincbarcika Város Önkormányzata (Kazincbarcika
város integrált városfejlesztési stratégiája és a megvalósulását biztosító 3 alprojekt kidolgozása és megvalósításának támogatására vonatkozó megbízás – K. É. –
19014/2007)

1717 Dorogi Szent Borbála Szakkórház Kft. (4306/Dorog/07
„Takarítás” – K. É. – 20459/2007)

1799 MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt. (hitelszerzõdés folyószámlahitel biztosítására – K. É. – 20767/2007)

1722 Dr. Bugyi István Kórház (4331/Szentes/07 „Labordiagnosztikumok” – K. É. – 20803/2007)
1729 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési
Igazgatóság (ÜHG-kibocsátás csökkentési lehetõségek
vizsgálata és modellezés – K. É. – 20666/2007)
1736 Magas Cédrus Szociális Otthon, Gyöngyöspuszta (élelmiszerek és élelmezési alapanyagok szállítása – K. É. –
19614/2007)
1742 Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ [a kérõdzõk szivacsos agysorvadásának (TSE) vizsgálatához
szükséges, a kóros prionok kimutatására alkalmas
gyorsteszt, a vizsgálatokhoz szükséges laboratóriumi
eszközök, azok karbantartása, szervizelése és a tesztek
végrehajtásához szükséges tesztspecifikus fogyóanyagok – K. É. – 20466/2007]

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények
Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására
1806 Gorzsai Mezõgazdasági Zrt. (trágyakezelés 2008. – építés
– K. É. – 0046/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
1812 Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház (ajánlatkérõ
részére UH és rtg.-vezérelt ESWL-kezelések ellátása
– K. É. – 20841/2007)
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Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
1816 Heves Megyei Önkormányzat (1 db új, felsõ-közép kategóriás és 3 db új, középkategóriás, azonos márkájú személygépkocsi beszerzése és forgalomba helyezése
– K. É. – 20381/2007)
1821 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (EKG-készülékek beszerzése – eljárásazonosító: 25204/07-95/88 – K. É. – 20005/2007)
1824 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet [sebészeti varrógépek és tárak beszerzése (SG-325) – K. É. – 0043/2008]
1828 Jászberény Város Önkormányzata (Jászberény, Szent Erzsébet Kórház beépített bútorainak, árnyékoló szalagfüggönyeinek és szanitereinek beszerzése – K. É. –
20753/2007)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
1834 Békés Város Önkormányzata (Békés Város Önkormányzatának és intézményeinek 2008. március 1-jétõl 2008.
december 31-ig tartó idõszakra történõ villamosenergia-beszerzése – K. É. – 20754/2007)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

2008/3. szám

1863 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (schengeni vasúti határállomások kialakítása – K. É. – 20257/2007)
1869 MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. (Cséti O. utca
szennyvízcsatorna-építése – K. É. – 19178/2007)
1872 MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. (Béke utca
szennyvízcsatorna-építési munkái – K. É. –
19177/2007)
1874 MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. (Szén út és Tárna
tér szennyvízcsatorna-építési munkái – K. É. –
19174/2007)
1876 MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. (Imreh Zsigmond
u. ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna építése – K. É. –
19179/2007)
1879 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (önkormányzati
intézmények részére integrált szélessávú távközlési
szolgáltatás biztosítása – K. É. – 19180/2007)
1881 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató a
blepharospasmus, hemifacialis spazmus, spasticus
torticollis dokumentáltan súlyos felnõttkori eseteiben,
valamint gyermekkori cerebralis paresis kezelésére
szolgáló készítmények beszerzése tárgyban indított
közbeszerzési eljárás eredményérõl – K. É. –
0005/2008)
1883 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató a sclerosis multiplex kezelésére szolgáló készítmények beszerzése tárgyában indított közbeszerzési eljárás eredményérõl – K. É. – 0027/2008)
1887 Pápa Város Önkormányzata (Pápa, mûfüves pálya építése – K. É. – 19093/2007)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl
1839 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (pedagógiai-szakmai szolgáltatás – K. É. – 20906/2007)
1841 Budapest Fõváros Önkormányzata (Uzsoki Utcai Kórház
regionális egészségügyi központ rekonstrukciója
II. ütem kivitelezése – K. É. – 20291/2007)
1844 ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. (elosztóhálózat
kertészeti munkái – K. É. – 19270/2007)
1849 Fõgáz Földgázelosztási Kft. [Budapest IX. kerület,
Egyetértés utca, Toronyház utca–Távíró utca közötti
szakaszán (hrsz.: 38236/71) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. – 18519/2007]
1851 Gödöllõ Város Önkormányzata (központi orvosi ügyelet
ellátása – K. É. – 19308/2007)
1854 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.
(MATIAS légiforgalmi irányítói rendszer kiterjesztése
a debreceni és sármelléki repülõterekre – K. É. –
20929/2007)
1856 Kincstári Vagyoni Igazgatóság (PR és kommunikáció
– K. É. – 0059/2008)

1889 Szegedi Tudományegyetem (ÁOK egyszer használatos
tûk, fecskendõk beszerzése – K. É. – 18471/2007)
1891 Tiszakécske Város Önkormányzata (Tiszakécske – út
– K. É. – 19376/2007)
1894 Vám- és Pénzügyõrség Közép-dunántúli Regionális Parancsnoksága (fõvámhivatal, Székesfehérvár, nyílászárók cseréje – K. É. – 0141/2008)
1896 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (a vámés pénzügyõri gyógyház épülete felújításának tervezési
feladatai – K. É. – 20547/2007)
1898 Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. (Kerepesi út 50. sz. kivitelezési
munkái – K. É. – 18188/2007)
1901 Zuglói Vagyonkezelõ Zrt. (Nagy Lajos király útja 104.
kivitelezési munkái – K. É. – 18185/2007)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

1859 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH kijelölt objektumainak élõerõs
személy- és vagyonvédelme – K. É. – 0118/2008)

1904 Borsod Volán Személyszállítási Zrt. (a személyi jövedelemadóról szóló nemzeti törvényben meghatározott
– adókedvezményre jogosító – juttatásokat megtestesítõ utalványok beszerzése tárgyú eljárás részteljesítése
– K. É. – 20901/2007)

1861 Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium,
Gödöllõ (tájékoztató az eljárás eredményérõl – K. É. –
0104/2008)

1904 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli
Egészségügyi Szolgálat (mammográfiás röntgenmunkahely kialakítása – K. É. – 18450/2007)
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1905 Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképzõ Központ
Kht. [nagypontosságú fémipari mérõeszközök leszállítása – HEFOP 4.1.1. támogatási szerzõdés szerint (HEFOP I. 05. rész) – K. É. – 18294/2007]
1906 Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. (vízépítési szerelvények II. – öntöttvas vízépítési idomok – K. É. –
18447/2007)
1906 Fõvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház (szemészeti
mûlencsék – K. É. – 18305/2007)
1907 Fõvárosi Vízmûvek Zrt. (munkaerõ-kölcsönzési feladatok
ellátása – fizikai munkaerõ – K. É. – 18291/2007)
1907 FVM Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum Kht.
(közösségi stand építése és bontása: Aranyõsz 2007
Moszkva, 2007. október 12–16., – K. É. – 18315/2007)
1908 Kistelek Város Önkormányzata (Petõfi Sándor Általános
Iskola rekonstrukciója és bõvítése – K. É. – 19335/2007)
1908 Kistelek Város Önkormányzata (geotermikus energiahordozóra alapozott, korszerû környezetbarát távhõellátási rendszer kivitelezése – K. É. – 19332/2007)
1909 Körmend és Kistérsége Önkormányzati Területfejlesztési
Társulás (8708. sz. út Körmend–Pinkamindszent–országhatár közötti szakasza útburkolatának korszerûsítése – K. É. – 18293/2007)
1910 Magyar Közút Kht. (harkányi olajszennyezettség kármentesítése – K. É. – 18346/2007)
1911 Magyar Közút Kht. (6. sz. fõút 262+276 km-sz.-ben lévõ
barcsi Dráva-határhíd dilatációs szerkezetének cseréje
– K. É. – 16762/2007)
1911 Magyar Posta Zrt. (távközlési elõfizetõi szerzõdés menedzselt bérelt vonali és ATM-szolgáltatás nyújtására a
megadott viszonylatokban, a megadott interfészeken,
és az elvárt SLA szerint – K. É. – 18338/2007)
1912 Mátrai Erõmû Zrt. (ME Zrt. 07/2006 számú eljárás tájékozatója a szerzõdés teljesítésérõl – K. É. – 0006/2008)
1913 Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság (borítékolóés bérmentesítõ gépek, egyéb kiegészítõkkel együtt történõ beszerzése, kiszállítása, beüzemelése, átadása, valamint karbantartása – K. É. – 18317/2007)
1913 Országos Vérellátó Szolgálat (11/OVSZ/2006. vérellátásban alkalmazott készülékek karbantartása – K. É. –
0041/2008)
1914 Paksi Atomerõmû Zrt. (nukleáris kárfelelõsség biztosítási szerzõdés – K. É. – 0004/2008)
1915 Paksi Atomerõmû Zrt. (a Paksi Atomerõmû Zrt. épületeihez és rendszereihez kapcsolódó állványozási munkák
végzése a 2007–2009. években – K. É. – 20917/2007)
1916 Paksi Atomerõmû Zrt. [a Paksi Atomerõmû 1–4. blokkjának primer- és szekunderköri takarítása (2007–
2010.) – K. É. – 20918/2007]
1917 Paksi Atomerõmû Zrt. (a PA Zrt. szekunderköri fõberendezések, csõvezetékek és primerköri csõvezetékek
roncsolásmentes anyagvizsgálatainak az elvégzése
2007–2008. közötti idõszakban – K. É. – 20919/2007)
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1918 Szegedi Tudományegyetem (Fourier transzformációs
infravörös spektrométer beszerzése – K. É. –
18300/2007)
1919 Szolnoki Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ
Szolgáltató, Üzemeltetõ és Fejlesztõ Kft. (Szolnoki Ipari
Park II. ütemét lefedõ alapinfrastruktúra-fejlesztés
– K. É. – 18304/2007)
1919 Tolna Megyei Önkormányzat (Balassa János Kórház
mûtõ- és diagnosztikai blokk beruházás befejezésének
lebonyolítása és mûszaki ellenõrzése – K. É. –
18306/2007)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
1921 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (burkolatjelek javítása/2006. – K. É. – 20852/2007)
1921 Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hivatal (a BKSZT beruházás folyókeresztezések szerzõdés
módosítása – K. É. – 19567/2007)
1922 Budapesti Közlekedési Zrt. (63/T-82/B/2005. Postaengedélyhez kötött nyomdaipari termékek szállítása
– K. É. – 18736/2007)
1923 Debreceni Vagyonkezelõ
– K. É. – 20453/2007)

Zrt.

(gépjármûbeszerzés

1923 ÉARFÛ Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Kht. (észak-alföldi régió ivóvízminõség-javító program
II. ütem; II/2 elõkészítési szakasz – elvi engedélyes tervezés, Kohéziós Alap nagyprojekt elõkészítése – 402 település és településrész + 255 db vízellátó rendszer
– K. É. – 18704/2007)
1926 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (Balatonõszöd,
Hárs utca 11. szám alatt lévõ üdülõszálló és oktatási
központ étterme épületén teljes körû kivitelezés
– K. É. – 18508/2007)
1927 Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye (V., VII., VIII. élelmiszercsoport – K. É. –
18589/2007)
1928 Tenk Község Önkormányzata [Tenk község szennyvízelvezetõ rendszerének kiépítése, valamint a kommunális
szennyvizeinek tisztítására és elhelyezésére szolgáló
természetközeli (nyárfás) szennyvíztisztító telep megvalósítása, a kivitelezéshez szükséges tervek elkészítése
– K. É. – 20446/2007]
1929 Tigáz Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt. (gázelosztó vezetékek rekonstrukciós munkáinak elvégzése a TIGÁZ Zrt.
szolgáltatási területén, 2007. I. ütem 1. és 5. blokkok,
4,0 km – K. É. – 18593/2007)

Helyesbítés
1930 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2007. december 28-i 146. számában
K. É. – 19603/2007 számon megjelent egyszerû eljárás
ajánlattételi felhívásának helyesbítése – K. É. –
0185/2008)
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A Közbeszerzési Értesítõ 5. számának (2008. január 11.) tartalomjegyzékérõl
HIRDETMÉNYEK

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

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

2000 Gazdasági Mûszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet,
Szendrõ (élelmiszer-beszerzés 2008. – K. É. –
0189/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

2005 Középfokú Oktatási Intézmények Gazdálkodó Irodája,
Berettyóújfalu (alapvetõ vegyes élelmiszer beszerzése
– K. É. – 20385/2007)

1944 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (APEH Világa Évkönyv, bulletin, APEH-et bemutató tájékoztató füzet kiadványok szerkesztése és nyomdai elõállítása, kapcsolódó szolgáltatások teljesítése a 2008–2010. években
– K. É. – 20832/2007)
1950 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (ágyszivacs – K. É. – 19971/2007)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények
Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására
1955 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (biztosítási szolgáltatások nyújtása Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkormányzata részére – K. É. –
20664/2007)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására
1961 KÕRÖS-KerTÉSZ Szövetkezet (anyagmozgatási és szállításieszköz-vásárlás – K. É. – 19645/2007)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
1965 Budapesti Történeti Múzeum (2008–2010. évben régészeti feltárásokon szükséges küönféle munkaerõ biztosítása – K. É. – 20805/2007)
1969 Debreceni Egyetem [õrzés-védelem, beléptetõ- és portaszolgálat (EM-220.) – K. É. – 0017/2008]
1973 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szakorvosi Rendelõintézet (4325/Érd/07 komplex mammográfiai egység mûködtetése – K. É. – 20695/2007)
1977 Ferencvárosi Önkormányzat (parkfenntartás a 2008–2011.
években – K. É. – 20508/2007)
1983 Hévízgyógyfürdõ és Szent András Reumakórház Kht.
(biztonsági, õrzési feladatok ellátása – K. É. –
20792/2007)
1988 Jövõ Háza Központ Tudományos Kulturális Közhasznú
Társaság (õrzés-védelem a Jövõ Háza Központ Kht.-nál
– K. É. – 0330/2008)
1995 Magyar Államkincstár (KIR minõségbiztosítási szakértõ
– K. É. – 20821/2007)

2009 Központi Statisztikai Hivatal (2008. évi nyomott borítékok és tasakok beszerzése – K. É. – 20808/2007)
2012 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (csúszóplatós autómentõ gépkocsi – K. É. – 20648/2007)
2016 Rakamaz Város Önkormányzata (Tiszanagyfalu, Tímár,
Szabolcs, Rakamaz települések közigazgatási területén
orvosi ügyelet ellátása – K. É. – 20530/2007)
2020 Semmelweis Egyetem (II. Sz. Pathológiai Intézet részére
mikroszkópok, mikrotomok, metszetfedõ automata beszerzése – K. É. – 20640/2007)
2024 Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága (Vas megye területén 2008. évben végzendõ régészeti ásatások földmunkái – K. É. – 20911/2007)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
2029 Angyalföldi Média Közalapítvány (helyi közszolgálati televíziómûsor készítése heti legalább három alkalommal
– K. É. – 20373/2007)
2034 Baktalórántháza Város Önkormányzata (önkormányzati
intézmények konyhaiélelmiszer-beszerzése – K. É. –
19881/2007)
2040 Budapest Fõváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata
(az önkormányzat 2008. évi parkfenntartási munkái
– K. É. – 20801/2007)
2045 Csapó Dániel Középiskola, Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium, Szekszárd [élelmiszer (kenyér és pékáru, tej, tejtermék) beszerzése – K. É. – 19770/2007]
2050 Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Ároktõ–Négyes közötti kerékpárút I. ütem építése – K. É. – 20433/2007)
2056 Kaposvári Egyetem (élelmiszerek beszerzése – K. É. –
20675/2007)
2066 Magyar Államkincstár (Pécs, építési beruházás – K. É. –
20903/2007)
2071 Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (1 db Audi, 1 db WV
Passat Highline, 2 db Skoda Octavia Combi Ambiente
személygépkocsi beszerzése – K. É. – 20782/2007)
2077 Mór Város Önkormányzata (közterület-tisztántartási feladatok ellátása – K. É. – 20726/2007)
2082 Pigmark Kft. (híg trágya tároló-kezelõ rendszer berendezés rekonstrukciója: 2 db 6000 m3-es gyûjtõ-tározó
kialakítása építési beruházás – K. É. – 19741/2007)
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2087 Vám- és Pénzügyõrség Dél-alföldi Regionális Parancsnoksága (a nagylaki és gyulai határátkelõhelyen védõtetõ áthelyezése – K. É. – 20863/2007)
2093 Vám- és Pénzügyõrség Dél-alföldi Regionális Parancsnoksága (a kecskeméti fõvámhivatal kiskunhalasi kirendeltsége épületének tisztasági festése – K. É. –
20864/2007)
2098 Vám- és Pénzügyõrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága (éjjellátó és hõkamera beszerzése – K. É. –
20915/2007)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
Tájékoztató az eljárás eredményérõl
2104 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (az APEH Szerencsejáték Felügyeleti Fõosztálya által kibocsátott szigorú számadású engedélynyomtatványok, regisztrációs
kártyák, öntapadó matricák gyártása, csomagolása és
teljesítés helyszínére történõ szállítása – K. É. –
18991/2007)
2106 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (új SAS-szoftverek
szállítása, valamint a meglévõ SAS-licencek további
24 havi licencperiódusra történõ megújítása – K. É. –
19631/2007)
2109 Budapest Fõváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata
(étkeztetés, azaz készételek elõállítása és szállítása az
önkormányzat intézményeibe, valamint az ételhulladék naponkénti elszállítása – K. É. – 19489/2007)
2111 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági,
Mûszaki Ellátó Szolgálata (elektromoshálózat-építési,
-szerelési és javítási munkák – K. É. – 19386/2007)
2114 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
[BME Bercsényi 28–30. kollégium férfi-WC-zuhanysor
felújítási munkáinak elvégzése (150 m2 területen)
– K. É. – 19649/2007]
2116 Dévaványa Város Önkormányzata (csapadékvíz-elvezetés tervezése és kivitelezése – K. É. – 19181/2007)
2117 Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. (nagyfogyasztói villamos energia beszerzése 2008. évre – K. É. – 19550/2007)
2119 Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (SAP-licenc-vásárlás és
SAP-licenc-karbantartás – K. É. – 18952/2007)
2120 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Strukturális Alapok
Programiroda [ajánlatkérõ tevékenységéhez kapcsolódó
kiadványok (mappák, szórólapok és tájékoztató füzetek)
nyomdai kivitelezése – K. É. – 18946/2007]
2123 ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató és Szerelõ Kft. [üzemeltetési (karbantartás, üzemzavari és káreseti helyreállítás) munkák: közép- és kisfeszültségû szabadvezeték
hálózaton és oszloptranszformátor-állomáson – középés kisfesz. kábelhálózaton, közép/kisfesz. épített transzformátorállomáson – K. É. – 19514/2007]
2133 Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ (irodabérlet 2007. – K. É. – 19556/2007)
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2135 Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. (Budapest
IV. ker., Káposztásmegyeren az Óceánárok út–Sporttelep utca–Szilas patak–Szilágyi út által határolt terület részén park- és játszótérépítés a hozzá tartozó kiszolgáló épülettel – K. É. – 19651/2007)
2138 Fejér Megyei Önkormányzat (tájékoztató a Fejér Megyei
Önkormányzat és intézményei 2008. évi villamosenergia-beszerzése eredményérõl – K. É. – 19584/2007)
2140 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XII. kerület,
Szendi utca, Németvölgyi út–Stromfeld Aurél utca közötti szakaszán (hrsz.: 8217) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. – 19349/2007]
2142 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest VIII. kerület,
Köztársaság tér, Légszesz u.–Dologház u. közötti szakaszán (hrsz.: 34707) gázelosztó vezeték létesítéséhez
kapcsolódó pótmunkák – K. É. – 19348/2007]
2144 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XII. kerület,
Csörsz utca–Böszörményi út keresztezõdésében (hrsz.:
8949/4) gázelosztó vezeték csõbehúzással történõ rekonstrukciójának alépítményi munkái – K. É. –
19350/2007]
2147 Fõvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona,
Tordas (húsipari termékek szállítása – K. É. –
18953/2007)
2148 Fõvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona,
Tordas (szárazáru szállítása – K. É. – 19670/2007)
2149 Genetic Immunity Kft. (1 db aszeptikusfiola-töltõ berendezés beszerzése – K. É. – 19461/2007)
2152 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata (élelmiszeralapanyagok beszerzése önkormányzati költségvetési
szervek részére – K. É. – 19546/2007)
2159 Halásztelek Nagyközség Önkormányzata (három darab
hitelszerzõdés – K. É. – 20420/2007)
2162 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség [papír, irodaszerek és egyéb áruk beszerzése
(11222/07-10/42) – K. É. – 18884/2007]
2165 HUNGAROSPA Hajdúszoboszlói Zrt. (Hajdúszoboszló
gyógyfürdõi fejlesztése – Aqua Palace élményfürdõ-projekthez kapcsolódóan 2,580 milliárd Ft összegû
beruházási hitel felvétele – K. É. – 18986/2007)
2167 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet [adásvételi szerzõdés eszközbeszerzésre (laboratóriumba vérvételi szék, belgyógyászati
rendelõbe vizsgálóasztal és vizsgálólámpa) – K. É. –
19417/2007]
2180 Karcag Város Önkormányzata (Kátai Gábor Kórház
részleges rekonstrukciója – K. É. – 19312/2007)
2182 Komárom Város Önkormányzata (Selye János Kórház-Rendelõintézet felújítása során szükségessé vált kiegészítõ munkálatok kivitelezése – K. É. – 19717/2007)
2184 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ (multiszéfek szállítása – K. É. – 18913/2007)
2186 MÁV Zrt. (mosási, vegytisztítási, javítási szolgáltatások
végzése – K. É. – 17920/2007)
2189 MÁV Zrt. (vezetõ tisztségviselõk felelõsségbiztosítása
– K. É. – 18995/2007)
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2192 Medgyesegyháza–Újkígyós–Medgyesbodzás Szélessávú Informatika Infrastruktúra Fejlesztési Beruházási Társulás
(Medgyesegyháza–Újkígyós–Medgyesbodzás szélessávú informatikainfrastruktúra kiépítése – K. É. –
18638/2007)

2240 Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (Sátoraljaújhely
város 20 intézményének világításkorszerûsítése
– K. É. – 19801/2007)

2194 Mikóháza Község Önkormányzata (kerékpárút építése
– K. É. – 18173/2007)
2196 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kórháza (4303/Nagykanizsa/07 „Tejtermékek” – K. É. –
19563/2007)

2246 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata [iparosított technológiával épült lakóépület energiatakarékos korszerûsítésével, kémények felújításával kapcsolatos feladatok és mûszaki ellenõrzés (102 db lakóház,
ezen belül 16 épület kéményei) – K. É. – 19558/2007]

2199 Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató
Zrt. (ajánlatkérõ központja 1. telephelyén a 034/25 és
034/44 hrsz.-ú terület kármentesítése – K. É. –
18908/2007)

2248 Szépmûvészeti Múzeum („A Mediciek fénykora – Élet és
mûvészet a reneszánsz Firenzében" c. kiállítással kapcsolatos mûtárgyak teljes körû szállítmányozási feladatainak ellátása – K. É. – 19313/2007)

2201 Nyírfruct Szövetkezet (mezõgazdasági gépek beszerzése
– K. É. – 19665/2007)

2251 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Roma Integrációs
Fõosztály (a roma integráció évtizede program magyar
elnökségi programjáról, valamint a Roma Oktatási Alap
keretében megvalósult programokról készült kiadvány
nyomdai munkáinak elvégzése – K. É. – 19559/2007)
2253 Társasház, MÁV-lakótelep 1005–1006. Épület (iparosított technológiával épített társasház, MÁV-lakótelep
1005–1006. épületek energiamegtakarítást eredményezõ felújítása – K. É. – 19666/2007)

2205 Országgyûlés Hivatala (rendszeres takarítási munkák
végzése az Országház fõemeletének egyes helyiségeiben
– K. É. – 19661/2007)
2207 Országgyûlés Hivatala (felújítási és építési beruházási
munkák végzése az Országgyûlés Irodaházában, valamint az Országgyûlés Hivatala által használt egyéb
épületekben, az Országház épületének kivételével
– K. É. – 19660/2007)
2209 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató a Cardiotoxane gyógyszer közbeszerzési eljárás eredményérõl – K. É. – 0164/2008)
2211 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató az áttétes vesedaganat kezelésére szolgáló Proleukin gyógyszer
közbeszerzési eljárás eredményérõl – K. É. – 0166/2008)
2214 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató a tápláltsági állapot javítására szolgáló Ketosteril gyógyszer közbeszerzési eljárás eredményérõl – K. É. –
0158/2008)
2216 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató a veleszületett vérzékenység kezelésére szolgáló meghatározott hatóanyagot tartalmazó készítmények beszerzése
tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményérõl – K. É. – 0205/2008)
2219 Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság (a Nyugdíjbiztosítási Alap beszámolóinak könyvvizsgálata
– K. É. – 18978/2007)
2222 Páty Község Önkormányzata (iskolabõvítés és sportudvarépítés – K. É. – 0030/2008)
2224 Pécel Város Önkormányzata (élelmiszer-alapanyagok
beszerzése önkormányzati költségvetési szervek részére – K. É. – 19551/2007)
2233 Pécsi Vízmû Zrt. (Pécs, Kossuth téri mélygarázs közmûrekonstrukciója I. ütem – nyílt árkos kivitelû gerincvezeték – K. É. – 19646/2007)
2235 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. (Bátaapátiban létesítendõ, a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére szolgáló nemzeti radioaktívhulladék-tároló telephely külsõ utak megvalósítási
munkái – K. É. – 19818/2007)
2238 Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (foszforlemezes
digitalizáló és PACS-rendszer beszerzése – K. É. –
19799/2007)

2243 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Szakkórháza (gyógyszer – K. É. – 20761/2007)

2256 Vác Város Önkormányzata (Vác városában a Téglaház
út és a – névvel nem rendelkezõ – kapcsolódó út, út-,
járda- és hozzá tartozó létesítmények tervezése
– K. É. – 19676/2007)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl
2259 Diósd Község Önkormányzata (ajánlatkérõ közigazgatási területén keletkezõ települési szilárd hulladék közszolgáltatás keretében történõ begyûjtése, kezelése és
elszállítása – K. É. – 19429/2007)
2260 Hajdúsámson Város Önkormányzata [különféle élelmiszerek beszerzése (tej-tejtermék, mirelit termékek)
– K. É. – 17411/2007]
2262 Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási
Zrt. (gépjármû-biztosítási szerzõdések, felelõsségbiztosítási szerzõdések, vagyonbiztosítási szerzõdések
– K. É. – 18951/2007)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
2263 Ajka Város Önkormányzata (Ajka, Semmelweis utcai
rendelõintézet felújítása – K. É. – 18982/2007)
2263 Barcs Város Önkormányzata (ajánlatkérõ közigazgatási
területén iparosított technológiával épített, 24 lakásos
lakóépület energiamegtakarító felújítása – K. É. –
18889/2007)
2264 Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs
és Módszertani Központ (élelmiszerek beszerzése
– K. É. – 18617/2007)
2265 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (utak üzemeltetési feladatainak ellátása – K. É. – 18533/2007)
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2265 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (hõsi és
mûködõ temetõk üzemeltetése, karbantartása – K. É. –
18514/2007)
2266 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (külterületi földutak fenntartási feladatainak ellátása
– K. É. – 18516/2007)
2267 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (Körösök völgye látogatóközpont és ökoturisztikai ismeretterjesztõ útvonalak kialakítása – K. É. – 19036/2007)
2267 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (kerékpárutak, járdaburkolatok, parkolók, autóbusz-megállók burkolatjavítási feladatainak ellátása – K. É. –
18515/2007)
2268 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (csapadékvíz-átemelõk üzemeltetése a város területén
– K. É. – 18513/2007)
2269 Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény (Békéscsaba IV. – K. É. – 0296/2008)
2270 Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. (tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl – K. É. – 0224/2008)
2271 Borsod Volán Személyszállítási Zrt. (a Borsod Volán Zrt.
telephelyein környezetvédelmi kármentesítés elõkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása tárgyú eljárás teljesítése – K. É. – 20884/2007)
2271 Budapest Fõváros Önkormányzatának Fõpolgármesteri
Hivatala (forrásmegosztási számítások elvégzése
– K. É. – 18591/2007)
2272 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli
Egészségügyi Szolgálat (1 db foszforlemezes digitalizálórendszer vezérlõ és képmegtekintõ munkaállomással, 2 db leletezõ munkahely, 1 db archiválórendszer
– K. É. – 18888/2007)
2273 Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt. (feszített vasbeton
oszlopok és közvilágítási oszlopok szállítása – K. É. –
18500/2007)
2273 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdasági és Mûszaki Fõigazgatóság (BME takarítási szolgáltatások 24 479 m2, évi egy alkalommal, kb. 80 000 m2
ablak tisztítása – K. É. – 19003/2007)
2274 Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
[a „WaterTour” (azonosító száma: 3N0056I) és „VinTour” (azonosító száma: 3E0062I) elnevezésû Interreg
IIIC típusú projektek weboldal kialakításával kapcsolatos szakértõi feladatainak szerzõdésszerû megvalósítása – K. É. – 0133/2008]
2275 Dráva Menti Beruházó és Szolgáltató Vízitársulat (vízépítési felújítási munkák kivitelezése és szivattyú beszerzése – K. É. – 18726/2007)
2276 Elmû-Émász Hálózati Szolgáltató és Szerelõ Kft. [kis- és
középfeszültségû információs rendszer (KIR-KÖFIR)
adatfeltöltés az Émász Rt. miskolci, egri, gyöngyösi és
sárospataki régiók áramszolgáltatási területein
– K. É. – 18472/2007]
2278 Észak-zalai Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(multimédiás eszközök – interaktív táblák – beszerzése
az Észak-zalai Térségi Integrált Szakképzõ Központ
Közhasznú Társaság részére szállítási szerzõdés keretében – K. É. – 18912/2007)
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2279 Fejér Megyei Szent György Kórház [takarítószerek (5 csoport, 16 részben), tisztító-, fertõtlenítõszerek (3 csoport,
12 részben) beszerzése – K. É. – 18615/2007]
2280 Felsõ-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (tájékoztató a FETIKÖVIZIG irodáinak klimatizálása tárgyban kötött szerzõdés teljesítésérõl – K. É. –
0171/2008)
2281 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest II. kerület,
Ady Endre utca, Barsi utca–Bimbó út közötti szakaszán (hrsz.: 3794/1) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 18525/2007]
2281 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest II. kerület,
Vérhalom utca, Eszter utca–Vérhalom tér közötti szakaszán (hrsz.: 15362) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 18524/2007]
2282 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest V. ker., Deák
Ferenc utca, Bécsi utca–Deák Ferenc utca 13. sz. közötti szakaszán (hrsz.: 24426) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 18522/2007]
2283 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XII. kerület,
Patkó utca, Kútvölgyi út–Alsó Svábhegyi út közötti szakasza és a Tarpatak utca, Patkó utca–Tarpatak utca 6.
sz. közötti szakasz (hrsz.: 10186) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. – 18523/2007]
2284 Földmérési és Távérzékelési Intézet (2007. évre étkezési
utalványok szállításának teljesítése – K. É. –
0272/2008)
2284 Fõvárosi Bíróság (2 450 000 db ±20% tértivevény,
nyomtatvány, nyomdai anyag szállítása – K. É. –
18878/2007)
2285 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XIX. ker., Perényi
Zsigmond u. (Baross u.–Perényi Zsigmond u. 55. között) fõvárosi csatornák rekonstrukciója – K. É. –
18643/2007]
2285 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (5 évi iszapkezeléshez
szükséges polielektrolit szállítása – K. É. – 18661/2007)
2286 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XII. ker., Szolyva u.
(Orbánhegyi út–Szolyva u. 9. között) fõvárosi csatornák rekonstrukciója – K. É. – 18642/2007]
2287 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata (Hajdúszoboszló,
Mezõ és Sarló utcák burkolatfelújítása – K. É. –
18902/2007)
2287 Hunyadi János Közoktatási Intézmény, Mezõkovácsháza
[hõenergetikai szolgáltatás biztosítása (fûtés, használati meleg víz) – K. É. – 19033/2007]
2288 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (ortokorrigált
nagyfelbontású ûrfelvétel beszerzése az ajánlatkérõ által meghatározott területi, idõbeni lehatárolással, illetve mûszaki tartalommal – K. É. – 18835/2007)
2289 Komló Város Önkormányzata [Magyarszék–Magyarhertelend–Mecsekpölöske–Komló (Sikonda) csatornázatlan területeinek – Mánfa–Liget–Bodolyabér községek csatornázása és szennyvízelvezetése – K. É. –
18901/2007]
2289 Komló-Víz Víziközmû Üzemeltetõ és Szolgáltató Kft. [hitel felvétele (280 millió Ft) – K. É. – 18646/2007]
2290 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (integrált pályázatkezelõ monitoringrendszer szoftverkövetése
– K. É. – 0174/2008)
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2291 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (komplex
ügyviteli és információs szoftver felhasználói licenceinek átcsoportosítása, kibõvítése – K. É. – 0176/2008)
2291 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (2007. évi balatoni halászat – K. É. – 0177/2008)
2292 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (Forrás-SQL
integrált pénzügyi program szoftverkövetése – K. É. –
0203/2008)
2292 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (a 37. sz. fõút négynyomúsítás építésére 0+000–8+444 km-szelvények között – K. É. – 18634/2007)
2293 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (6532. számú hõgyész–dombóvári ök. út 3+700–7+200 km-sz. közötti szakasz útrehabilitációja – K. É. – 18647/2007)
2294 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (SA-82,
Orosházi Határõr Igazgatóság, mobil bevetési erõk elhelyezése – K. É. – 18557/2007)
2294 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (SAVPOP-06 létavértesi nemzetközi közúti határátkelõhely rekonstrukciójának kivitelezése – K. É. –
18619/2007)
2295 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (Forrás-SQL integrált ügyviteli rendszer bevezetése, fejlesztése és mûködtetése ajánlatkérõnél – K. É. – 19054/2007)
2296 Legfõbb Ügyészség (18 db, 4 ajtós személygépkocsi beszerzése – K. É. – 18785/2007)
2296 Magyar Közút Kht. (kis hídak javítása Tolna megyében
2007. – K. É. – 18610/2007)
2298 Magyar Posta Zrt. [multiszéfek szállítása, telepítése és
üzembe helyezése, 200 db (fix) + 500 db (opció) – K. É. –
18549/2007]
2299 Magyar Távirati Iroda Zrt. (könyvvizsgáló – K. É. –
0169/2008)
2299 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (különféle vasúti kötõelemek beszerzése
– K. É. – 18470/2007)
2300 MECSEK-ÖKO Zrt. (víztelenített iszap elszállítása és
deponálása – K. É. – 0190/2008)
2300 MECSEK-ÖKO
Zrt.
(villamosenergia-szállítás
2006–2007. – K. É. – 0214/2008)
2301 Mór Város Önkormányzata (Mór, Kapucinus tér forgalmi rendjének módosítása, parkolók kialakítása
– K. É. – 18721/2007)
2302 Móra Ferenc Általános Iskola, Mosonmagyaróvár (élelmiszer beszerzése – K. É. – 18917/2007)
2303 Mórahalom Város Önkormányzata (Zöld Közösségi Ház
és Erdei Iskola kialakítása, ökoturisztikai infrastruktúra-fejlesztés – K. É. – 18916/2007)
2303 Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata [útépítés (Erkel
utca, Dózsa György utca 17.) – K. É. – 18720/2007]
2304 Nemzeti Kataszteri Program Kht. [Baranya megye településeinek belterületi és különleges külterületi (zártkerti) nyilvántartási térképeirõl vektoros digitális térkép elõállítása – K. É. – 18790/2007]
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2305 Nemzeti Kataszteri Program Kht. [Borsod-AbaújZemplén megye meghatározott településeinek belterületi és különleges külterületi (zártkerti) nyilvántartási
térképeirõl vektoros digitális térkép elõállítása
– K. É. – 18789/2007]
2306 Nemzeti Kataszteri Program Kht. [Fejér megye ajánlati
dokumentációban meghatározott településeinek belterületi és különleges külterületi (zártkerti) nyilvántartási térképeirõl vektoros digitális térkép elõállítása
– K. É. – 18788/2007]
2307 Nemzeti Kataszteri Program Kht. [Csongrád megye ajánlati dokumentációban meghatározott településeinek
belterületi és különleges külterületi (zártkerti) nyilvántartási térképeirõl vektoros digitális térkép elõállítása
– K. É. – 18787/2007]
2308 Nemzeti Kataszteri Program Kht. [Komárom-Esztergom
megye ajánlati dokumentációban meghatározott településeinek belterületi és különleges külterületi (zártkerti) nyilvántartási térképeirõl vektoros digitális térkép elõállítása – K. É. – 18786/2007]
2309 Országgyûlés Hivatala (ajánlatkérõ 2007–2010. évi belföldi és külföldi idõszaki kiadványainak beszerzése,
szállítása és a kapcsolódó szolgáltatások teljesítése
– K. É. – 18604/2007)
2310 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (haemodinamikai
vizsgálóberendezések bérlése – K. É. – 18706/2007)
2311 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (carotis stentekre vonatkozó szállítási szerzõdés – K. É. – 18705/2007)
2312 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(nyomdai munkák elvégzése a HEFOP 1.1 intézkedése
keretében: leporellóra hajtogatott szórólap, tájékoztató füzet – K. É. – 19041/2007)
2313 Széchenyi István Egyetem (egyetem épületeinek és parkjának 48 havi õrzés-védelme – K. É. – 18797/2007)
2314 Szociális és Munkaügyi Minisztérium (Esélyév-zárókonferencia megszervezése és lebonyolítása – K. É. –
18618/2007)
2314 Tököl Város Önkormányzata (ajánlatkérõ 2007. évi útés parkolóépítése – K. É. – 18808/2007)
2315 Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság (szombathelyi rendõrkapitányság festési, padlóburkolat-felújítási munkáinak kivitelezése – K. É. – 18742/2007)
2315 Veszprém és Térsége Szennyvíz-elvezetési és -kezelési Önkormányzati Társulás (veszprémi csapadékcsatorna tervezése és kivitelezése – Veszprém és térsége szennyvíz-elvezetési és -kezelési projekt – K. É. – 0193/2008)
2316 Veszprém Megyei Önkormányzat (a pápai Acsády Ignác
Szakképzõ Iskola fûtésrendszerének korszerûsítése
– K. É. – 19031/2007)
2317 Zirc Város Önkormányzata (zirci új buszpályaudvar építése kapcsán felmerülõ pótmunkák elvégzése – K. É. –
19037/2007)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról
2319 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (kerékpárút építése az árvízvédelmi töltésen
– K. É. – 20551/2007)
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2319 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház (HEFOP 4.4 intézkedés – egészségügyi intézmények között megvalósuló információrendszer fejlesztése és implementációja – K. É. – 20161/2007)
2321 Budapest Fõváros Önkormányzata (Budapest teljes körû
csatornázásának befejezõ szakasza projekttervezési
mérnök-tanácsadói szolgáltatásának megrendelése
– K. É. – 18811/2007)
2323 Budapest Fõváros Önkormányzata (Budapest teljes körû
csatornázásának befejezõ szakasza projekttervezési
munkáinak megrendelése – K. É. – 18810/2007)
2324 Budapesti Történeti Múzeum (megelõzõ régészeti feltárás kézi földmunkájának elvégzése, Budapest II. kerület, Frankel Leó út 31–33. – K. É. – 20103/2007)
2325 Budapesti Történeti Múzeum [ásatási leletanyag restaurálási munkálatainak elvégzése (Rest-2007/01) Budapest XXII. kerület, Nagytétény (M6 nyomvonala)
mentén – K. É. – 20106/2007]
2325 CSEVAK Csepeli Vagyonkezelõ Zrt. (csepeli gerincút
építését elõkészítõ bontási munkák – K. É. –
20181/2007)
2326 Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma (HEFOP 4.4 információtechnológia fejlesztése az
elmaradott régiókban program keretében egészségügyi
intézmények informatikai rendszerének fejlesztése, bevezetése, számítástechnikai infrastruktúra szállítása,
integrációja – ajánlatkérõ helyszínén – K. É. –
20175/2007)
2327 Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása (Szentendre központtal megvalósuló jelzõrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás a kistérséghez tartozó 13 településen – K. É. – 20150/2007)
2328 ESZA Kht. (az ESZA Kht. rendezvényeihez kapcsolódó
rendezvényszervezési feladatok ellátása – K. É. –
20164/2007)
2329 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest VIII. kerület,
Köztársaság tér, Légszesz utca–Dologház utca közötti
szakaszán (hrsz.: 34707) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 18815/2007]
2330 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XII. ker., Diósárok út
(Susogó u.–Városkúti u. között) csatornarekonstrukció
– K. É. – 20368/2007]
2330 Genetic Immunity Kft. (1 db tisztítottvíz-elõállító berendezés beszerzése – K. É. – 19067/2007)
2331 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (Hajdú-Bihar megye területrendezési tervének elkészítése, térinformatikai feldolgozása – K. É. – 20151/2007)
2332 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (Komádi közigazgatási területén új, 148 férõhelyes, fogyatékosellátást biztosító, bentlakásos, szociális intézmény építése – K. É. –
20152/2007)
2333 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal [beültethetõ szemlencse-implantátum beszerzése (25204/06-10/46) – K. É. – 20807/2007]
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2334 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatal [a Magyar Honvédség szárazföldi szaktechnikai eszközeinek üzemeltetéséhez, javításához
szükséges kenõanyagok és speciális folyadékok beszerzése (25001/06-10/04) – K. É. – 20452/2007]
2335 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (JászNagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház és
Rendelõintézet belgyógyászati pavilonjának bõvítése és
teljes körû rekonstrukciója, összesen 5135 m2 alapterületen – K. É. – 20217/2007)
2336 Kalocsa Kistérség Többcélú Társulása (központi orvosi
ügyelet ellátása – K. É. – 20176/2007)
2338 Karcag Város Önkormányzata (Kátai Gábor Kórház
részleges rekonstrukciója kivitelezési munkáinak elvégzése a Karcag, Zöldfa u. 48. sz. alatti ingatlanon
– K. É. – 20153/2007)
2338 Kemenesaljai Kistelepülésekért Kht. (ifjúságturisztikai
centrum kialakítása Kemeneskápolnán I. ütem
– K. É. – 18812/2007)
2339 Kenézy Gyula Kórház-Rendelõintézet (HEFOP 4.4 információtechnológia fejlesztése az elmaradott régiókban
program keretében egészségügyi intézmények informatikai rendszerének fejlesztése, bevezetése, számítástechnikai infrastruktúra szállítása, integrációja
– K. É. – 20177/2007)
2340 Komárom Város Önkormányzata (integrált városfejlesztési stratégia elkészítése – K. É. – 20540/2007)
2341 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység [SA 64 16/A
a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Menekültügyi Nyilvántartó Rendszerének (MIR) továbbfejlesztése, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatások
nyújtása – K. É. – 20543/2007]
2342 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (SA-64-13/A
a Magyar Köztársaság schengeni csatlakozásból adódó
kötelezettségeinek ellátása érdekében a Nyilvántartó Hivatal adatkezelésében lévõ nemzeti szakrendszerek továbbfejlesztése – K. É. – 20545/2007)
2342 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység [SA 64 14/A
a nyilvántartó hivatal adatkezelésében lévõ nemzeti
szakrendszerek (útlevél-, bûnügyi, személyazonosítóigazolvány-nyilvántartás, beutazási és tartózkodási tilalom alatt állók nyilvántartása, vezetõiengedély-, jármûnyilvántartás) továbbfejlesztése – K. É. –
20544/2007]
2343 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (kisáruszállító tehergépkocsik szállítása – K. É. – 20171/2007)
2344 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (kisáruszállító tehergépkocsik szállítása – K. É. – 20173/2007)
2344 Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat [ajánlatkérõ
élelmiszer-ellátásához szükséges I. osztályú minõségi
élelmi anyagok szállítása (hús, tej, tojás) – K. É. –
17995/2007]
2345 MÁV Zrt. (mosási, vegytisztítási szolgáltatások elvégzése – K. É. – 20162/2007)
2346 MÁV Zrt. (MÁV Zrt. vagyonbiztonsági és vagyonvédelmi tevékenységének végzése, szállítmánykísérés, telephelyek õrzése, portaszolgálat, járõrözés – K. É. –
20169/2007)
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2347 MÁV Zrt. Vezérigazgatóság, EU Programigazgatóság (a
ceglédi állomás tendertervek alapján történõ korszerûsítésére irányuló vállalkozási szerzõdés – K. É. –
16724/2007)
2347 MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (13 db Bz-Interpici C jelû javítása – K. É. – 20526/2007)
2348 Naszály–Galga TISZK Kht. (bútorbeszerzés – K. É. –
20154/2007)
2349 Országgyûlés Hivatala (az Országház 14., 15., 16.,
17. számú Duna-parti kõhomlokzatainak teljes kõcserés felújítása a hozzájuk tartozó támfalszakaszok, lépcsõk, árkádok felújításával – K. É. – 20191/2007)
2349 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (élelmezési szolgáltatás – K. É. – 20338/2007)
2351 Pocsaj és Vidéke Infrastruktúrafejlesztési Önkormányzati
Társulás (szélessávú hálózat kiépítése Pocsaj térségben
– K. É. – 20170/2007)
2352 Pusztadobos Község Önkormányzata (általános iskola
épületének felújítása, bõvítése, átalakítása, sportcsarnok építése I. ütem – K. É. – 20157/2007)
2352 Pusztadobos Község Önkormányzata (általános iskola
épületének felújítása, bõvítése, átalakítása, sportcsarnok építése I. ütem – K. É. – 20156/2007)
2353 Rendészeti Biztonsági Szolgálat (a Rendészeti Biztonsági
Szolgálat objektumainak napi és idõszaki takarítása,
ablaktisztítás és függönyök mosása – K. É. –
20443/2007)
2354 Somogy Megyei Bíróság (Fonyódi Városi Bíróság új
épületének kivitelezése a kapcsolódó parkosítási, parkolóépítési és közmûkiváltási munkákkal együtt
– K. É. – 20167/2007)
2354 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet (tõke- és baromfihúsok, húskészítmények, füstölt áruk beszerzése – K. É. – 16829/2007)
2355 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet (száraztészták, fûszerek, konzervipari termékek, levesporok beszerzése – K. É. – 16828/2007)
2356 Széchenyi István Egyetem (egyetem épületeinek és parkjának 48 havi õrzés-védelme – K. É. – 20158/2007)
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2358 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(szennyvíz-elvezetési és -tisztítási rendszerének fejlesztése Kohéziós Alap projekt pénzmaradványának felhasználásához szükséges elõkészítési feladatok elvégzése – K. É. – 19257/2007)
2360 Váci Fegyház és Börtön (kenyértermékek – K. É. –
20542/2007)
2360 Veszprém Megyei Önkormányzat (a dákai Batthyány
Ilona Fogyatékosok Otthona rekonstrukciója és egyéb
építési munkái – K. É. – 18644/2007)
2362 Zala Megyei Önkormányzat (Zala megyei turisztikai
desztináció-menedzsment rendszer kiépítése – K. É. –
20183/2007)

Helyesbítés
2363 Budapest XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzata helyesbítése (rászorulók szociális étkeztetése – K. É. –
0047/2008)
2363 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza KórházRendelõintézet helyesbítése [sebészeti varróanyagok beszerzése (SG-326) – K. É. – 0246/2008]
2363 Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 140. számában, 2007. december 10-én K. É. – 18979/2007 számon megjelent ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. –
0145/2008)
2364 Sarkad Város Önkormányzatának Közétkeztetési Intézménye helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 141. számában, 2007. december 12-én K. É. – 18233/2007 számon
megjelent ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. –
0262/2008)
2364 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2007. december 28-i,
146. számában, K. É. – 19675/2007 számon megjelent
egyszerû eljárás ajánlattételi felhívásának helyesbítése
– K. É. – 0321/2008)

Visszavonás

2356 Szeghalom Város Önkormányzata (ajánlatkérõ 8 db utca
meglévõ útalapjának aszfaltozással történõ lezárása a
hozzá tartozó járulékos munkák elvégzése – K. É. –
19000/2007)

2365 Mátraballa Község Önkormányzata visszavonása (vállalkozói szerzõdés keretében Mátraballa község belterületi vízrendezése ÉMOP-programban történõ megvalósításának elõkészítése tárgyú hirdetmény visszavonása
– K. É. – 0234/2008)

2357 Szigetvár Város Önkormányzata (Szigetvár Városi Kórház bõvítése és rekonstrukciója 3113,4 m2 alapterületen – K. É. – 18996/2007)

2366 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszprém város közszolgálati hetilapjának szerkesztése,
megjelenítése, terjesztése – 2008. – K. É. – 20469/2007)
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A Közbeszerzési Értesítõ 6. számának (2008. január 14.) tartalomjegyzékérõl
HIRDETMÉNYEK
Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hirdetmények

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására
2430 Magyar Vasúti Hivatal (Magyar Vasúti Hivatal piacfelügyeleti monitoringtevékenységét támogató informatikai rendszer kifejlesztése és bevezetése – K. É. –
20950/2007)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
2376 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (a tatai Öreg-tó és az Által-ér vízgyûjtõ rehabilitációja – K. É. – 20585/2007)
2381 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Nagy-Pándzsa vízgyûjtõjének revitalizációja
– K. É. – 20595/2007)
2387 Kisbér Város Önkormányzata (közszolgáltatási szerzõdés Kisbér-Hánta közigazgatási területén. Lakossági,
közületi és közterületi szilárd hulladékok kezelése,
részvétel az új hulladékgazdálkodási rendszer kialakításában és a szeméttelep rekultivációjában – K. É. –
0139/2008)
2393 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (42-44/2007 érsebészeti anyagok beszerzése – K. É. – 19600/2007)
2398 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Zrt. (MSZ
EN 590 szerinti minõségben motorikus gázolaj szállítása az ajánlatkérõ részére, illetve üzemanyagkártya felhasználásával gázolaj vételezése – K. É. – 19438/2007)

Részvételi felhívásos tárgyalásos eljárás megindítására

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása
2437 FVM Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum Kht.
[magyar nemzeti stand építése, üzemeltetése és bontása
az alábbi helyszínen és idõpontban: I. „FOODEX” (Tokió, 2008. március 11–14.), II. „SALIMA” (Brno, 2008.
március 4–7.) – K. É. – 0230/2008)
2440 FVM Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum Kht.
(magyar nemzeti stand építése, üzemeltetése és bontása
az alábbi helyszínen és idõpontban: I. „Gulfood” (Dubai, 2008. február 24–27.) II. „Alimentaria” (Barcelona, 2008. március 10–14.) – K. É. – 0231/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása
2445 Csongrád Megyei Önkormányzat Maros Menti Idõsek Otthona (élelmiszer-nyersanyag- és -áruszükséglet biztosítása – K. É. – 18717/2007)

2404 Duna Televízió Zrt. (mobil távközlési szolgáltatás
– K. É. – 19994/2007)

2450 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (nyomásmérõk beszerzése – K. É. – 0226/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

2454 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (iskolatej-beszerzés 2008. I. félév – K. É. – 0395/2008)

2410 Gorzsai Mezõgazdasági Zrt. (trágyakezelés 2008. – gépbeszerzés – K. É. – 0048/2008)

2458 Kelebia Község Önkormányzata (Farkas László Általános Iskola napközi otthonos konyha 2008. április 1.–
2009. március 31. közötti idõszakra élelmiszer beszerzése – K. É. – 20893/2007)

Módosítás
2416 Gyõr Megyei Jogú Város Útkezelõ Szervezete módosítása
(útfenntartás, felújítás tárgyú hirdetmény módosítása
– K. É. – 0422/2008)

Visszavonás
2420 Pécsi Tudományegyetem Gazdasági és Mûszaki Fõigazgatóság visszavonása (biztosítási szolgáltatások nyújtása –
K. É. – 0002/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

2464 Magyar Vasúti Hivatal (vasúti személyszállításhoz kapcsolódó eszközök, költségek és ráfordítások, illetve
nyilvántartások szakértõi felülvizsgálata – K. É. –
20951/2007)
2469 Modern Debreceni Mûvészeti Kht. (nyomdai szolgáltatás
– K. É. – 0238/2008)
2473 Móra Ferenc Általános Iskola, Mosonmagyaróvár (élelmiszer beszerzése – K. É. – 20460/2007)
2476 Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (2008. évre hideg, meleg étkezési utalványok és ajándékutalványok
beszerzése – K. É. – 19379/2007)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

2481 Paks, Babits M. U. 3. Sz. Társasház (energiatakarékosságot eredményezõ felújítási, korszerûsítési kivitelezési
munkák – K. É. – 0293/2008)

2426 Magyar Televízió Zrt. (tárgyieszköz-leltár és értékbecslés – K. É. – 0097/2008)

2485 Székesfehérvári Épületfenntartó és Hõszolgáltató Zrt. (étkezési utalványok és sulicsekk beszerzése – K. É. –
0239/2008)
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2490 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (nyugat-dunántúli regionális hulladékgazdálkodási projekthez kapcsolódó szakértõi feladatok – K. É. –
20814/2007)
2494 Vasút-egészségügyi Szolgáltató Kht. (gyógyszerek, infúziók beszerzése (SG-324) – K. É. – 0331/2008)
2498 Veresegyház Város Önkormányzata (önkormányzat és
intézményei átvilágítása – K. É. – 20647/2007)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására
2504 Állami Számvevõszék (Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.
székház II. emeleti irodái hûtési rendszerének kiépítése, IV. és V. emeleti irodák hûtési/fûtési rendszer kiépítése, továbbá szakipari, álmennyezet-építési és
elektromos szerelési munkák – K. É. – 20317/2007)
2508 Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza
(tej és tejtermékek – K. É. – 20699/2007)
2513 Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc KórházRendelõintézet (röntgenfilmek és az elõhíváshoz szükséges vegyszerek – K. É. – 20110/2007)
2517 Hodászi Görög Katolikus Cigány Egyházközség (Angyalok Kertje Óvoda építése – K. É. – 20890/2007)
2522 Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (megbízási
szerzõdés szakértõ tevékenységre – K. É. – 20752/2007)
2528 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek
Szociális Intézmények Igazgatósága (10 tagintézménybe
élelmiszerek szállítása 2008. évben – K. É. – 0287/2008)
2535 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa
András Oktató Kórháza (infúziós palackok beszerzése
– K. É. – 0332/2008)
2539 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (ingatlan-adásvételi szerzõdés; összesen legalább 40 ha összefüggõ alapterületû ingatlan) – K. É. – 20815/2007)

Tervpályázati kiírás
2543 Celldömölk Város Önkormányzata (városháza, Celldömölk, tervpályázati eljárás – K. É. – 20817/2007)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
Tájékoztató az eljárás eredményérõl
2546 Ajka Város Önkormányzata [Ajka, 2007. évi iparosított
technológiával épült lakóépületek (II. csoport) energiatakarékos korszerûsítése és felújítása – K. É. –
20273/2007]
2561 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (gépjármûvek, utánfutók
karbantartása – K. É. – 19724/2007)
2576 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (adapterek, karbantartása, javítása/2007 – K. É. – 19975/2007)
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2579 Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat (vállalkozási
szerzõdés a Budapest fõváros II. kerületi polgármesteri
hivatal
elõcsarnok-felújítási
és
házasságkötõterem-kialakítási munkák kivitelezése tárgyában a rendelkezésre bocsátott kiviteli tervek alapján – K. É. –
20768/2007)
2582 Budapest Fõváros Önkormányzata [Mozgásjavító Általános Iskola, Diákotthon és Pedagógiai Szakszolgálat
(Budapest, XIV. kerület, Mexikói út 60. és 63–64.) tervezõi mûvezetési szerzõdés – K. É. – 20248/2007]
2584 Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
(park- és játszótérépítés, valamint -felújítás Budapest
fõváros XI. kerület Újbuda közigazgatási területén
– K. É. – 0172/2008)
2587 Budapest Fõváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata (Budapest, XXIII. kerület EURO VELO nemzetközi
kerékpárút II. és III. ütemének építése – K. É. –
20070/2007)
2589 Budapesti Közlekedési Zrt. (akkumulátor-mûhely helyreállításának, felújításának tervezése – K. É. –
20063/2007)
2591 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(ajánlatkérõ MT épülete lapos tetõs épületrészének tetõfelújítása – K. É. – 19161/2007)
2593 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(BME informatikai épület teljes körû üzemeltetése
– K. É. – 19822/2007)
2595 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(ajánlatkérõ K épülete tetõszerkezetének felújítása
– K. É. – 19737/2007)
2596 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (távhõvezetéki technológiai szerelési, helyreállítási és általános javítási munkák – K. É. – 0223/2008)
2599 Debreceni Egyetem (elektromos rendszer és gyengeáramú hálózat üzemeltetése és karbantartása – K. É. –
0334/2008)
2602 Debreceni Egyetem [HEFOP-3.3.1-P.2004-09-0071/1.0
tananyagfejlesztés (SG-350) – K. É. – 0336/2008]
2605 Debreceni Regionális és Innovációs Ipari Park Kft. (gépjármûbeszerzés keretmegállapodás keretében – K. É. –
0609/2008)
2607 Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (2 db hitelszerzõdés beruházási hitel nyújtására – K. É. – 20113/2007)
2609 Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet (informatikai hálózat üzemeltetése – K. É. – 0340/2008)
2611 Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdasági és Mûszaki
Fõigazgatóság (az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar,
1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. szám alatti épületének
teljes körû takarítása – K. É. – 20092/2007)
2613 Ferencvárosi Önkormányzat (Budapest IX. kerület,
Márton utca 18. sz. lakóépület felújítása – K. É. –
19787/2007)
2615 Ferencvárosi Önkormányzat (takarítási szolgáltatás
nyújtása – K. É. – 20003/2007)
2618 Ferencvárosi Önkormányzat (nyomdai anyagok, nyomtatványok beszerzése – K. É. – 20002/2007)
2620 Ferencvárosi Önkormányzat (Budapest Ferencváros, Ferencvárosi pályaudvar és rendezõ pályaudvar kerületi
szabályozási tervének elkészítése – K. É. – 19788/2007)
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2622 Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona (Bp. X. ker., Halom u.: élelmiszer, hazai) – K. É. – 20676/2007)
2627 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (gép-mûszer beszerzése II. – defibrillátor, ultrahang-diagnosztikai alapkészülékhez vizsgálófej, biopsziaadapter, Vivid I-hez vizsgálófej – K. É. – 20061/2007)
2630 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség [MH alakulatai és külszolgálatai részére gyógyszerkészítmények
beszerzése
(eljárásazonosító:
22053/07-10/38) – K. É. – 19959/2007]
2632 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség [kiemelt termékek (szoftverek) beszerzése –
K. É. – 19828/2007]
2636 Kalocsa Város Önkormányzata (100 millió Ft összegû hitelkeret igénybevétele szélessávú hálózat fejlesztése, Malom Utcai Szociális Otthon fejlesztése, kerékpárútépítés, valamint egyéb utak rekonstrukciója tárgyban –
K. É. – 19738/2007)
2638 Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás (központi orvosi ügyelet ellátása – K. É. – 19820/2007)
2640 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (2005/17/
520.01.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretében a magyar élelmiszer-biztonság intézményi kapacitásának megerõsítése: laborhálózat fejlesztése
– K. É. – 19226/2007)
2641 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (a magyar
élelmiszer-biztonság intézményi kapacitásának megerõsítésére: szakemberek továbbképzése – K. É. –
20067/2007)
2643 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (2005/17/
520.01.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretében
a magyar élelmiszer-biztonság intézményi kapacitásának megerõsítése: laborhálózat fejlesztése – K. É. –
19714/2007)
2644 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (2005/017/
520-04-01-05 moduláris rendszerû, komplex, a nemzeti
közlekedési hatóság meglévõ informatikai rendszerébe
illeszkedõ programrendszer fejlesztése – K. É. –
20066/2007)
2646 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (2005/17/
520.01.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretében a magyar élelmiszer-biztonság intézményi kapacitásának megerõsítése: az informatikai rendszer kiépítéséhez szükséges hardver biztosítása – K. É. –
19715/2007)
2648 Lenti Város Önkormányzata (Lenti város központi belterületén közterületek tisztítása és karbantartása, köztemetõ karbantartása, közparkok fenntartása, gondozása, építése – K. É. – 19487/2007)
2651 Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem (Budapest, Liszt
Ferenc tér 8. szám alatti 29406 helyrajzi számú ingatlan
rekonstrukciójához és korszerûsítéséhez kapcsolódó
generáltervezõi feladatok ellátása, tervezõi mûvezetés –
K. É. – 19913/2007)
2654 Magyar Közút Kht. (burkolatfelújítás II. az ország területén – K. É. – 20730/2007)
2667 Magyar Közút Kht. (közúti forgalomirányító berendezések üzemeltetése, javítása – K. É. – 20708/2007)
2669 Magyar Nemzeti Bank (MNB-adattárház fejlesztése és
üzemeltetése – K. É. – 19908/2007)
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2672 Mahart-Szabadkikötõ Zrt. (környezetbarát közlekedési
infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges elõkészítõ szolgáltatások – K. É. – 19790/2007)
2674 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (papír irodaszer, leporelló, fax- és telexpapír
beszerzése – K. É. – 19985/2007)
2677 MÁV Zrt. (hitelszerzõdés folyószámlahitel biztosítására
– K. É. – 0258/2008)
2680 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Budapest V. kerület, Kálmán Imre u. 1.
sz. alatti Regus irodaház 24 db irodahelyiségének bérlése 2008. december 31-ig bérleti szerzõdés keretében –
K. É. – 19716/2007)
2682 MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. (Mészáros u.
szennyvízcsatorna-építési munkái – K. É. –
19171/2007)
2685 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (e-közigazgatási szolgáltatások supportszerzõdése 2007 – K. É. –
19167/2007)
2687 Mol Földgázszállító Zrt. (irányítástechnikai állomások
rekonstrukciója 2007. – K. É. – 10728/2007)
2690 MTA Kémiai Kutatóközpont (az MTA KK villamosenergia-ellátása a 2008. évben – K. É. – 19931/2007)
2691 MTA Mezõgazdasági Kutatóintézet (az MTA MgKI villamosenergia-ellátása a 2008. évben – K. É. –
19197/2007)
2693 Nemzeti Hírközlési Hatóság (országos rádiómonitoring
rendszer telephelyeinek karbantartása– K. É. –
19168/2007)
2694 Nemzeti Hírközlési Hatóság (labortámogatás – K. É. –
19677/2007)
2696 Nemzeti Hírközlési Hatóság (a HIRmag projekt, valamint az informatikai stratégia megújításának tanácsadói támogatása – K. É. – 19678/2007)
2698 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (76. sz. fõút 7,26 –
10,1 km-szelvény közötti szakasz, valamint a 71. sz. fõút
bekötésének, engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése – K. É. – 20570/2007)
2700 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a Bajánsenye oh.–Boba vasútvonal villamosítása tárgyú eljárás eredményérõl – K. É. – 20791/2007)
2703 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (4. sz. fõút
140+500–151+850 km-szelvények közötti Kisújszállás
elkerülõ szakasz kivitelezésre irányuló közbeszerzési
eljárás mûszaki köteteinek és kiviteli terveinek elkészítése – K. É. – 20077/2007)
2706 Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (a Mindentudás Egyeteme elõadássorozatának a Felnõttképzés – egész életen át tartó tanulás tematikus speciális sorozatához kapcsolódó komplex marketing, kommunikációs tevékenység megtervezése és kivitelezése
– K. É. – 20112/2007)
2708 Oktatási Hivatal (9 db gépjármû beszerzése – K. É. –
19904/2007)
2710 Országos Rendõr-fõkapitányság Gazdasági Fõigazgatóság
Gazdasági Ellátó Igazgatóság (irodaházépítési projektjében teljes körû lebonyolítói feladatok ellátása, mûszaki
ellenõri teendõkkel – K. É. – 19933/2007)
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2711 Pécel Város Önkormányzata (Pécel Város Önkormányzata folyószámla-vezetési szolgáltatások igénybe vétele,
valamint folyószámlahitel, munkabérhitel és szabad
felhasználású hitel felvétele – K. É. – 19548/2007)
2714 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (határozatlan
idõre szóló megbízási szerzõdés ingatlan õrzésére
– K. É. – 18426/2007)
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2748 Baranya Megyei Önkormányzat (bankszámlaszerzõdés –
K. É. – 19221/2007)
2749 Békés Megyei Jókai Színház (hõenergia-szolgáltatás biztosítása – K. É. – 19055/2007)

2716 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (a 7621 Pécs,
Tímár u. 5. szám alatti ingatlan bérbevétele – K. É. –
19814/2007)

2750 Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (Munkácsy
Mihály Múzeum épületének felújítása, kivitelezése
– K. É. – 19034/2007)
2750 BKV Zrt. (iskolakezdési támogatási utalványok szállítása – K. É. – 0285/2008)

2718 Semmelweis Egyetem (élelmezési osztály ellátása 12 hónapra szükséges nehézáruval, mirelit termékkel, tejjel,
tejtermékkel – K. É. – 19996/2007)

2751 Borsod Volán Személyszállítási Zrt. (a Borsod Volán Zrt.
tulajdonában és üzemeltetésében lévõ gépjármûvek felelõsségbiztosítása – K. É. – 0339/2008)

2722 Szent Lázár Megyei Kórház (térségi diagnosztikai és szûrõközpont kialakítása Nógrád megyében – K. É. –
19200/2007)

2751 Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl a takarítás – 2007.
II. tárgyú eljárásban – K. É. – 0352/2008)

2724 Szentendre Város Önkormányzata (burkolatfelújítások –
K. É. – 19796/2007)

2752 Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl Budapest Fõváros
XI. Kerület Újbuda Önkormányzata területén kiemelt
szintû parkfenntartás 2007. évben tárgyú közbeszerzési
eljárásban – K. É. – 0354/2008)

2728 Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (a humánszolgáltató központ számára élelmiszerek szállítása 2008.
december 31-ig – K. É. – 20115/2007)
2734 Zirc Város Önkormányzata (Zirc Város Önkormányzata
feladatát képezõ Zirc Városi Erzsébet KórházRendelõintézet fekvõbeteg- és járóbeteg-szakellátása
2007. december 21. és 2027. december 31. közötti idõtartamra – K. É. – 20073/2007)
2737 Zugló Egészségügyi Szolgálat (4330/Zugló/07 orvosi
ügyelet – K. É. – 19779/2007)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl
2740 Debreceni Egyetem nevében eljáró Debreceni Egyetem
Orvos- és Egészségtudományi Centrum (HEFOP 4.4.
IKIR-rendszer továbbfejlesztése és kiterjesztése
K. É. – 0523/2008)
2741 Fót Város Önkormányzata (elõfinanszírozó hitel a Fáy
András Általános Iskola építési beruházásainak finanszírozására – K. É. – 20071/2007)
2743 Mol Földgázszállító Zrt. [Ráckevei (Soroksári)-Duna keresztezése – K. É. – 8710/2007]
2744 Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (regionális
fejlesztési és képzési bizottságok mûködésének szabályozása, a bizottságok döntést elõkészítõ módszertani
rendszerének és eszközeinek kidolgozása – K. É. –
14307/2007)
2746 Szegedi Tudományegyetem (SZTE A Klinikatömb, Onkológiai Klinika átalakítása – I. ütem – K. É. –
19905/2007)
2747 Szegedi Tudományegyetem (SZTE ÁOK Bõrgyógyászati és Allergológiai Klinika és SZTE ÁOK Szemészeti
Klinika mûtõinek elektromedikai felújítása – K. É. –
19907/2007)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl
2748 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (külsõ lökéshullámmal végzett egészségügyi vesekõzúzó szolgáltatás elvégzése – K. É. – 19224/2007

2753 Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl az élelmiszer- utalványok 2007-re tárgyú közbeszerzési eljárásban
– K. É. – 0356/2008)
2753 Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl a játszószerkarbantartás – 2007. tárgyú közbeszerzési eljárásban –
K. É. – 0358/2008)
2754 Budapesti Közlekedési Zrt. (Budapesti 4. sz. metróvonal
kelenföldi jármûtelep építészeti tervezése – K. É. –
19001/2007)
2754 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(„Hõ” épületbe gõz-víz hõcserélõ telepítése – K. É. –
19027/2007)
2755 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt.
– K. É. – 0250/2008)

(HÕTÉR-fejlesztés

2756 Csorna Város Önkormányzata (belterületi közutak karbantartása, útburkolat felújítása és útalap építése
– K. É. – 19229/2007)
2757 Dél-magyarországi Áramszolgáltató Zrt. (KIF/KÖF szigetelt szabadvezetékek szállítása – K. É. – 0251/2008)
2758 Dél-magyarországi Áramszolgáltató Zrt. (hangfrekvenciás vevõkészülékek szállítása – K. É. – 0233/2008)
2758 Dél-magyarországi Áramszolgáltató Zrt. (egy- és háromfázisú villamosfogyasztás-mérõk beszerzése – K. É. –
0243/2008)
2759 Dél-magyarországi Áramszolgáltató Zrt. (elektronikus
kombinált villamosenergiafogyasztás-mérõk szállítása
– K. É. – 0219/2008)
2760 Dél-magyarországi Áramszolgáltató Zrt. (tûzihorganyzott vasszerkezetek szállítása – K. É. – 0351/2008)
2760 Diákhitel Központ Zrt. (10 milliárd + 50% összegû készenléti hitel biztosítására vonatkozó közbeszerzési eljárás – K. É. – 0349/2008)
2761 DKV Debreceni Közlekedési Zrt. (trolibuszjármûbeszerzés – K. É. – 0610/2008)

2008/3. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

2762 Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
(üvegezõ – K. É. – 19237/2007)
2762 Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
(mérlegképes könyvelõ – K. É. – 19233/2007)
2763 Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
(minõségellenõr – K. É. – 19230/2007)
2763 Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
(mérlegképes könyvelõ – K. É. – 19227/2007)
2764 Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
(cserépkályha- és kandallóépítõ – K. É. – 19232/2007)
2764 Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
(német alapfokú C típ. nyelv – K. É. – 19234/2007)
2765 Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
(kereskedõ vállalkozó – K. É. – 19238/2007)
2766 Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
(gépjármûvezetõ D kategória – K. É. – 19236/2007)
2766 Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
(vendéglátó + pénztárgépkezelõ – K. É. – 19228/2007)
2767 Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (számítástechnikaiszoftver-üzemeltetõ + ECDL
– K. É. – 19239/2007)
2767 Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
(minõsített hegesztõ – K. É. – 19225/2007)
2768 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (mûanyag utcai hulladékgyûjtõ edények szállítása, 12 000 db – K. É. –
18929/2007)
2768 Fõvárosi Vízmûvek Zrt. (szerverpark bõvítése és karbantartása – K. É. – 16675/2007)
2769 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kenézy Gyula Kórház-Rendelõintézet (kötszerek beszerzése – K. É. –
19060/2007)
2770 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kenézy Gyula Kórház-Rendelõintézet (katéterek beszerzése – K. É. –
19063/2007)
2771 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kenézy Gyula Kórház-Rendelõintézet (alsó végtagi protézisek – K. É. –
19061/2007)
2772 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kenézy Gyula Kórház-Rendelõintézet (fogászati szakellátás mûködtetése –
K. É. – 18910/2007)
2774 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kenézy Gyula Kórház-Rendelõintézet (szürkehályogmûtéthez szükséges
szemészeti anyagok – K. É. – 19062/2007)
2775 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat (á la carte szoftver támogatása – K. É. – 0346/2008)
2775 Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ (tananyagok és szakmai kiadványok
nyomdai elõállítása – K. É. – 19240/2007)
2778 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (az emberi erõforrások és speciálisan képzett
szakértõi kapacitások biztosítása – K. É. – 0360/2008)
2779 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (Tetra rádióterminálok beszerzése – 1. év teljesülési adatairól szóló hirdetmény – K. É. – 0301/2008)
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2780 Maglód Nagyközség Önkormányzata (Maglód nagyközség közigazgatási területén útépítési munkálatok elvégzése – K. É. – 17841/2007)
2781 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ [60 db N2 kategóriájú új gyári zárt áruszállító tehergépjármû, 5 db (opció) N2 kategóriájú tehergépjármû szállítása – K. É. – 19654/2007]
2782 Mezõkövesd Város Önkormányzata (ajánlatkérõ fenntartásában lévõ rendelõintézet részére orvosi gép-mûszerek beszerzése – K. É. – 19065/2007)
2782 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (számítástechnikai kellékenyagok beszerzése 2007. – K. É. – 19046/2007)
2783 Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (2007.
szeptember 27–28-án 150 fõ részvételével nemzetközi
konferencia helyszínének biztosítása a szükséges technikai feltételekkel, étkezéssel és 40 fõ részére szállással
– K. É. – 16674/2007)
2784 Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (a Szakiskolai Fejlesztési Program II keretében 74 fõ részére
szervezendõ külföldi tapasztalatcsere lebonyolításához
a szakmai továbbképzõ programok kidolgozása, a
program megszervezése és teljes körû lebonyolítása
– K. É. – 19048/2007)
2785 P-Salus Rehabilitációs és Csökkent Munkaképességûeket
Foglalkoztató, Szolgáltató Kft. (1 db csavarkompresszor,
3 db hegesztõgép, 1 db présgép, 1 db víznyomásos tesztelõ – K. É. – 19066/2007)
2785 Paksi Atomerõmû Zrt. (PA Zrt. primerköri fõberendezései roncsolásmentes anyagvizsgálatának elvégzésére a
2007–2008 közötti idõszakban – K. É. – 0290/2008)
2787 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(hirdetések megjelentetése egy, megyei terjesztésû napilapban, 30 hirdetés – K. É. – 19064/2007)
2787 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (gyálai
Holt-Tisza vízjogi engedélyes terv készítése – K. É. –
0146/2008)
2788 Szentes Kistérség Többcélú Társulása (szélessávú internet – K. É. – 0455/2008)
2789 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnok város vízkár-elhárítási feladatainak 2007. évi teljesítése –
K. É. – 0380/2008)
2790 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (szolnoki
közterületek fenntartása tárgyú szerzõdés 2007. évi teljesítése – K. É. – 0341/2008)
2791 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnok területén utak, járdák fenntartása, forgalomszabályozási
munkák tárgyú szerzõdés 2007. évi részteljesítése –
K. É. – 0397/2008)
2792 TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. (2007. évben tervezett
rekonstrukciós és kapacitásbõvítési munkák I. ütem, 7.
blokk, 1,1 km – K. É. – 18933/2007)
2792 TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. (2007. évben tervezett
rekonstrukciós és kapacitásbõvítési munkák I. ütem,
10. blokk, 3,6 km – K. É. – 18930/2007)
2793 Vác Város Önkormányzata (víznyelõk javítása, karbantartása – K. É. – 19058/2007)
2794 Vác Város Önkormányzata (Március 15. tér átépítésének
mûszaki lebonyolítása – K. É. – 19059/2007)
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2794 Vác Város Önkormányzata (kerékpárutak karbantartása, aszfaltvágás, aszfaltozás, partvédelmi kõpótlás, szegélybontás-, építés – K. É. – 19057/2007)
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2808 Göd Város Önkormányzata (Göd város közigazgatási területén belterületi utak engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, építési engedély beszerzése – K. É. –
18449/2007)
2809 Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Adyváros mögötti út kivitelezése – K. É. – 19342/2007)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

2796 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (útszóró só beszerzése/2006. 2. számú módosítás – K. É. – 0252/2008)
2796 Báránd Község Önkormányzata (TÁMASZ Szociális
Alapszolgáltatási Központ bárándi telephelye felújítási
munkáinak kivitelezése – K. É. – 19743/2007)
2797 Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza (vegyes élelmiszer-ipari termékek – K. É. –
19720/2007)
2797 Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza (vegyes élelmiszer-ipari termékek – K. É. –
19721/2007)
2798 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (tervezési feladatok a szennyvíztisztítás és csatornázás fejlesztéséhez – K. É. – 19254/2007)
2800 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (élelmiszer-beszerzés – K. É. – 19800/2007)
2802 Budapest Fõváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata (Budapest XXIII. kerület, Soroksár, Szentlõrinci út
mellett 195621/1 hrsz. alatti használaton kívüli temetõ
kiürítése és tereprendezése – K. É. – 19481/2007)
2802 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(ajánlatkérõ F épület II. lépcsõházban 006/2 sz. labor
belsõ átalakítás kivitelezési munkái – K. É. –
19264/2007)
2803 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a
BME vagyonkezelésében lévõ összes fõvárosi építmény
2007–2008. évi részleges és általános felújítási és átalakítási munkálatai – K. É. – 19262/2007)
2804 Budapesti Történeti Múzeum (megelõzõ régészeti feltárás kézi földmunkájának elvégzése, Budapest III. kerület, Királyok útja 291. – K. É. – 20101/2007)
2804 Debrecen Megyei Jogú Város Idõsek Háza [különféle vegyes élelmiszerek beszerzése 17 termékcsoportban, 180
tétel (tejtermék-áremelés) – K. É. – 19641/2007]
2805 Fõvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona,
Zsira (pékáru beszerzése – K. É. – 19805/2007)
2806 Fõvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház (betegek teljes étkezésének biztosítása 700 fekvõbeteg/nap és a dolgozók étkezésének biztosítása – K. É. – 19493/2007)
2807 Fõvárosi Önkormányzat Uzsoki Utcai Kórház (az ajánlatkérõ kórház fekvõbetegei és személyzete közétkeztetésének folyamatos biztosítása, az étkezés során keletkezõ
ételhulladék biztonságos elszállítása, valamint az õrzés-védelmi és portaszolgálati feladatok ellátása –
K. É. – 19259/2007)
2808 Fõvárosi Vízmûvek Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Budapest IX. kerület, Vámház krt. vízvezeték-rekonstrukció kivitelezése – K. É. – 19317/2007)

2810 Kékcse Község Önkormányzata (a kékcsei általános iskola és óvoda 200 adagos fõzõkonyhájában napi étkeztetés biztosítása – K. É. – 19252/2007)
2811 Komárom Város Önkormányzata (a komáromi Selye János Kórház-Rendelõintézetének épületgépészeti felújítása – K. É. – 19484/2007)
2812 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (új 2. sz. fõút és a 11. sz. fõút Cora-csomópont végleges területrendezésének lebonyolítása – K. É. – 0198/2008)
2812 Közoktatási és Közmûvelõdési Intézmények Gazdasági
Ellátó Szervezete, óvodai konyha, Pápa (fertõtlenített
tyúktojás – K. É. – 19316/2007)
2813 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (nyomott és nyomatlan számítógép-kiírópapírok – K. É. – 19534/2007)
2813 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (irodai papírok,
papíráruk, író- és irodaszerek biztosítása – K. É. –
19532/2007)
2814 Magyar Posta Zrt. (levélszekrények és kiegészítõ elemek
gyártása, telepítése – K. É. – 19280/2007)
2815 MÁV Zrt. [repülõjegyek beszerzése, valamint külföldi
utazásokkal kapcsolatos járulékos (biztosításkötés, vízumszerzés stb.) ügyintézõi tevékenységek – K É. –
19530/2007]
2816 Mezõtúr Város Önkormányzata [városi kórház-rendelõintézet, rekonstrukció befejezõ munkák (patológia,
központi öltözõ, sterilizáló, tüdõgondozó) – K. É. –
19363/2007]
2816 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (SAP-rendszer moduljainak továbbfejlesztése – K. É. – 0113/2008)
2819 Mikóháza Község Önkormányzata (építési beruházás
1 db – K. É. – 18174/2007)
2819 Mûemlékek Nemzeti Gondnoksága (a tatai Eszterházykastélyegyüttes különálló, földszintes, kiskastélynak
nevezett épület tetõ- és födém-helyreállítási munkái
– K. É. – 19483/2007)
2821 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (KIOP nyomdaipari termékek kivitelezése – K. É. – 0612/2008)
2822 Nyíregyházi Állatpark Kht. (beruházási hitel – K. É. –
19485/2007)
2822 Országgyûlés Hivatala (az Országház 14., 15., 16., 17.
számú Duna-parti kõhomlokzatainak teljes felújítása
– K. É. – 19353/2007)
2823 Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális
Intézménye (tej, tejtermék, margarinok beszerzése
– K. É. – 19463/2007)
2824 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. (atomerõmûvi kis
és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére szolgáló tároló felszíni létesítési engedélyeztetéséhez szükséges dokumentációk elkészítése – K. É. –
0451/2008)
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2825 Reménysugár Habilitációs Intézet, Budapest (ajánlatkérõ
részére tej, tejtermék élelmiszerek beszerzése – K. É. –
19078/2007)
2826 Somogy Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
(Kaposvár,Tinódi u. 2. szám alatti ingatlan-karbantartási, épületen belüli takarítási, gyep- és növényápolási,
hóeltakarítási munkálatainak elvégzése, éjszakai épület- és területfelügyelet, telefonközpont-kezelés, gépkocsivezetés, fertõtlenítés – K. É. – 18439/2007)
2826 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás (a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer I. ütem új
létesítményeinek tervezése és kivitelezése – K. É. –
0106/2008)
2827 Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás (a szélessávú hálózatok önkormányzatok általi kiépítésének támogatása Magyarország kevésbé vonzó településein projekt
megvalósítása Szeghalom, Füzesgyarmat, Körösladány, Vésztõ és Bucsa településeken – K. É. –
19209/2007)
2828 Szentgotthárd Város Önkormányzata (Szentgotthárd
város közigazgatási területén út, parkoló, csapadék-elvezetõ építése és kapcsolódó közvilágítás kiépítése – K. É. – 20178/2007)
2829 Szimbiózis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány (lakóotthon épület kiviteli tervének elkészítése és kivitelezése – K. É. – 19803/2007)
2830 Területi Kórház, Berettyóújfalu (SG-257 HEFOP 4.4 információtechnológia fejlesztése az elmaradott régiókban program keretében egészségügyi intézmények informatikai rendszerének fejlesztése, bevezetése, számítástechnikai infrastruktúra szállítása, integrációja
– K. É. – 0183/2008)
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2831 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szentmártoni–Berek út burkolatmegerõsítési munkáinak kivitelezése – K. É. – 19258/2007)

Összegezés az egyszerû közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról
2833 Kelenföldi 5. Sz. Lakásfenntartó Szövetkezet (1119 Budapest, Rátz László utca 36–46. szám alatti épület homlokzati hõszigetelése – K. É. – 14523/2007)

Helyesbítés
2835 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság helyesbítése (a
Közbeszerzési Értesítõ 2008. január 4-i, 2. számában,
K. É. – 20395/2007 szám alatt megjelent ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. – 0348/2008)
2835 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 144. számában, 2007. december 19-én,
K. É. – 19544/2007 számon megjelent ajánlati felhívás
helyesbítése – K. É. – 0516/2008)
2835 Országgyûlés Hivatala helyesbítése [a Közbeszerzési Értesítõ 2008. január 9-i, 4. számában K. É. – 20774/2007
számon megjelent ajánlati felhívás helyesbítése (EU-s)
– K. É. – 0704/2008]
2836 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet helyesbítése
(a Közbeszerzési Értesítõ 2008. január 2-ai 1. számában,
K. É. – 20606/2007 számon megjelent egyszerû eljárás
ajánlattételi felhívásának helyesbítése – K. É. –
0264/2008)
2836 Zala Megyei Kórház helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõben K. É – 19448/2007 számon megjelent egyszerûsített eljárás ajánlati felhívásának helyesbítése – K. É. –
0614/2008)

A Cégközlöny 2. számában (2008. január 10.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról
A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000445/12. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000427/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 18. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BOFO Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7632 Pécs, Maléter Pál u. 78.; cégjegyzékszáma: 02 06 071131; adószáma: 21496684-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1134
Budapest, Apály u. 4. B ép., cégjegyzékszáma: 01 09
724140.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BENEDEK és TÁRSA Építõipari és Kereskedelmi Betéti Társaság (7621 Pécs,
Jókai utca 38. 1. em. 12.; cégjegyzékszáma: 02 06 071579;
adószáma: 21797655-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1132 Budapest,
Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.
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A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000430/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000711/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ASIA-WORLD Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7632 Pécs,
Sztárai M. út 1.; cégjegyzékszáma: 02 09 069613; adószáma: 13333386-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Cél Gazdasági Kft.,
1095 Budapest, Soroksári út 138., cégjegyzékszáma:
01 09 705817.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 4. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CIPÓ-95 Termelõ Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (3973 Cigánd, Fõ u. 47.; cégjegyzékszáma: 05 09 003849; adószáma: 11078751-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
CIPÓ-95 Termelõ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000365/17. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MOHING Ingatlanforgalmazó- és Kezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (7700
Mohács, Park utca 1/A; cégjegyzékszáma: 02 09 070983;
adószáma: 11099468-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
TITÁN-INVEST Befektetõ és Szolgáltató Kft.
TITÁN-INVEST Befektetõ és Szolgáltató Kft. „végelszámolás alatt”
Elõzõ székhelye(i):
6728 Szeged, Bajai út 5.
7400 Kaposvár, Fõ u. 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000279/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 20. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) BÉKÉS-DUÓ Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság (5630 Békés, Tavasz u. 45.; cégjegyzékszáma: 04 06 008486; adószáma: 22336837-2-04)
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 Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000631/4. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FERROVITAL Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. „végelszámolás alatt” (6800 Hódmezõvásárhely, Szántó Kovács János u. 13.; cégjegyzékszáma: 06 06 015412; adószáma: 22306483-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
FERROVITAL Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.
(A helyi kirendeltség címe: 6771 Szeged, Makai út 21.)

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000430/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. október 10. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „GRAZIT” Szolgáltató Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (2400 Dunaújváros,
Lokomotív u. 1/C; cégjegyzékszáma: 07 06 005002; adószáma: 22062602-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„GRAZIT” Szolgáltató Betéti Társaság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Ráth György u. l/C,
cégjegyzékszáma: 01 10 043489.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000421/17. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000363/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Berettyó-Trans Ipari és Szolgáltató Betéti Társaság (4100 Berettyóújfalu, Berettyólapos út 9.; cégjegyzékszáma: 09 06 011923; adószáma:
21481563-2-09) 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 bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PRIEGL Villanyszerelõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság (9200 Mosonmagyaróvár, Pozsonyi utca 11.; cégjegyzékszáma: 08 09 005268;
adószáma: 11404996-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
9200 Mosonmagyaróvár, Fazekas M. u. 1.
Jogelõd(ök):
PRIEGL Épületvillanyszerelõ Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. emelet 16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000119/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HK-HUNGÁRIA Kereskedõház Korlátolt Felelõsségû Társaság (9224 Rajka, Rákóczi u. 1.; cégjegyzékszáma: 08 09 006278; adószáma:
11463683-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
HK-HUNGÁRIA Kereskedõház Korlátolt Felelõsségû
Társaság
HK-HUNGÁRIA Kereskedõház Korlátolt Felelõsségû
Társaság „felszámolás alatt”
Elõzõ székhelye(i):
9224 Rajka, Kiss János u. 92.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-07-000933/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ANYITA-TRADE Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4029 Debrecen, Ótemetõ
út 31. fszt. 4.; cégjegyzékszáma: 09 06 012706; adószáma:
21831212-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ANYITA-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ
Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-07-000907/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ALMO-TEAM Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4029 Debrecen, Ótemetõ
u. 31. fszt. 4.; cégjegyzékszáma: 09 06 012776; adószáma:
21844812-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ALMO-TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000345/20. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000363/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KOVÁCS-BUSZ Szolgáltató
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû (4254 Nyíradony, Dózsa György utca 1.; cégjegyzékszáma: 09 09
007127; adószáma: 11972624-2-09) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) APRILIA PLUS Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3390 Füzesabony,
Madách Imre utca 9.; cégjegyzékszáma: 10 09 027367;
adószáma: 11941640-2-10) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
Csillagvirág ’99 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1106 Budapest, Csillagvirág utca 8.
1063 Budapest, Munkácsy M. u. 29.
1125 Budapest, Istenhegyi út 27/B
3941 Vámosújfalu, Fatelep u. 1.
2120 Dunakeszi, Határ utca 2.
1201 Budapest, Alsótelki utca 67.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000385/14. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „GENERAL-KONSTRUKT
2001” Építõipari Kivitelezõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4225 Debrecen-Józsa, Tócós
utca 12.; cégjegyzékszáma: 09 09 007775; adószáma:
12592816-2-09) 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.10-07-000185/13. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) AKÁCFA 2004 Faipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3021 Lõrinci, Pozsonyi u. 17.; cégjegyzékszáma: 10 06 025894;
adószáma: 21979000-2-10) 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.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000422/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SWEET POINT Édesipari
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (3300 Eger,
Vízimolnár utca 11. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 10 10
020244; adószáma: 13791520-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
2120 Dunakeszi, Alagi u. 1.
Jogelõd(ök):
SWEET POINT Édesipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szolgáltató Rt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V. em. 1.,
cégjegyzékszáma: 01 10 043170.

A Pest Megyei Bíróság
5.Fpk.13-07-001672/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 8. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) EUROTANKOMAT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1162
Budapest, Szlovák u. 62.; cégjegyzékszáma: 01 09
879883; adószáma: 13212043-2-43) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST
Vagyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
VI. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

kedett végzésével a(z) T & N ART Rendezvényszervezõ
Iroda Bt. (2040 Budaörs, Károly kir. utca 16. Fióktelep:
2022 Tahitótfalu, Vadrózsa u. 6.; cégjegyzékszáma: 13 06
056895; adószáma: 21058084-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
E. u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Pest Megyei Bíróság
5.Fpk.13-07-001905/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-001456/6. 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) FA-COOP Építõipari és Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (2351
Alsónémedi, Kápolna utca 102.; cégjegyzékszáma: 13 06
013546; adószáma: 24473675-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
FA-COOP Építõipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST
Vagyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
VI. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „NECKER 2002” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2367 Újhartyán, Újsor utca 19.; cégjegyzékszáma: 13 09
092458; adószáma: 12917116-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Felszámoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 562281.

A Pest Megyei Bíróság
5.Fpk.13-07-001141/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) H.I.C.O. Kereskedõház,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2100
Gödöllõ, Fûzfa utca 5–7. Fióktelepe: 1201 Budapest,
Elõd u. 60.; cégjegyzékszáma: 13 06 026857; adószáma:
24609713-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VADÁSZ & PARTNERS Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft.,
1112 Budapest, Neszmélyi u. 44., cégjegyzékszáma: 01 09
266939.

A Pest Megyei Bíróság
5.Fpk.13-07-001954/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 5. napján jogerõre emel-

A Pest Megyei Bíróság
5.Fpk.13-07-001211/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LAK-OTT Galéria Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2084 Pilisszentiván, 010/12 Hrsz.; cégjegyzékszáma:
13 09 098280; adószáma: 13238865-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-001276/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) EUPEX Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2030 Érd,
Duna utca 10/2.; cégjegyzékszáma: 13 09 105360; adószá-
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ma: 12854875-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NASZÁLYHOLDING-VÁC Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 2600 Vác,
Széchenyi u. 10–12., cégjegyzékszáma: 13 09 063541.

A Pest Megyei Bíróság
5.Fpk.13-07-001029/8. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 3. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) ISOSZIG-BAU Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2600 Vác, Zöldfa utca 38.; cégjegyzékszáma: 13 09 108038; adószáma: 10970502-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
ISOSZIG Fõvállalkozási, Tervezési, Kivitelezési és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1188 Budapest, Bogrács u. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-001495/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MAC TRUCK Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2322
Makád, Szabadság u. 40.; cégjegyzékszáma: 13 09
108545; adószáma: 12966543-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
1083 Budapest, Baross u. 119/A
1041 Budapest, Görgey Artúr utca 97. fszt. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II/14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

2008/3. szám

kedett végzésével a(z) DWARF-COMP. Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2310 Szigetszentmiklós, Bíró L. utca 131.; cégjegyzékszáma: 13 09 110807; adószáma: 11398152-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gazdasági, Mûszaki Tanácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ
u. 3., cégjegyzékszáma: 01 09 160583.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-07-000388/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „Szõlõsgyöröki Malom”
Vendéglátóipari Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(8692 Szõlõsgyörök, Malom u. 2.; cégjegyzékszáma:
14 06 306858; adószáma: 21794016-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
„Szõlõsgyöröki Malom” Vendéglátóipari Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
körút 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-07-000392/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SIMPA Kereskedelmi,
Gyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság (7570 Barcs,
Széchenyi u. 9/B; cégjegyzékszáma: 14 09 305540; adószáma: 13103093-2-14) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési
és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág u. 21., cégjegyzékszáma: 14 09 000928. (A helyi kirendeltség címe:
7400 Kaposvár, Virág u. 21.)

A Pest Megyei Bíróság
5.Fpk.13-07-001273/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000982/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 4. napján jogerõre emel-

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 13. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) BÁKONYI Építõipari Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (4356 Nyírcsaholy,
Újtanya.; cégjegyzékszáma: 15 06 089817; adószáma:
21381951-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
BÁKONYI Építõipari Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Könyvvizsgáló és Gazdasági Szakértõ Kft., 4400 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 3., cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000932/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Baranyi Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4484 Ibrány,
Bem József u. 109–111.; cégjegyzékszáma: 15 09 064195;
adószáma: 11494784-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
4484 Ibrány, Petõfi u. 18.
Jogelõd(ök):
Baranyi és Társa Ép. és Szolg. Bt.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszámoló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80. A ép. I/3.,
cégjegyzékszáma: 05 09 005543. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Korányi utca 195.)
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A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-07-000202/6. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BAR-TECH METAL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7150 Bonyhád, Nádasdi u. 5.; cégjegyzékszáma: 17 09
004794; adószáma: 13067991-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020285/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) K-FIX Ipari és Kereskedelmi Betéti Társaság (8960 Lenti, Petõfi tér 27.; cégjegyzékszáma: 20 06 032048; adószáma: 27664096-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyvszakértõ és Szaktanácsadó Kft., 9800 Vasvár, Szentmihályfalvi u. 19/A, cégjegyzékszáma: 18 09 100615.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000532/9. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. november 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) D-INTER-COOP Épülettervezõ, Kivitelezõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (4450 Tiszalök, Hõsök tere 4.; cégjegyzékszáma: 15 09 069796; adószáma: 13186342-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
Elõzõ székhelye(i):
3300 Eger, Kõlyuk tetõ 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkezelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020283/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) „FÉNY-S-97” Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8978
Rédics, Lenti u. 7/A; cégjegyzékszáma: 20 09 063216;
adószáma: 11530123-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazdasági-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest,
Rózsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191. (A helyi kirendeltség címe: 8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 4.)
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A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020288/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 6. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) R-TEL Kivitelezõ és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8800 NagykanizsaMiklósfa, Szentgyörgyvári u. 8.; cégjegyzékszáma: 20 09
063725; adószáma: 11534206-2-20) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
Elõzõ elnevezése(i):
R-TEL Telefonhálózat-építõ és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
R-TEL Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8800 Nagykanizsa, Városkapu krt. 10/C IV/14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020290/5. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 1. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) CÉZÁR FA Bútorgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8800 Nagykanizsa, Alkotmány utca 1/A; cégjegyzékszáma: 20 09 067261; adószáma: 13719502-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020225/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Gelse Fémszer Mérnöki Iroda és
Kivitelezõi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8774 Gelse,
Kossuth u. 87.; cégjegyzékszáma: 20 09 067302; adószáma: 13737443-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020223/7. sz. végzése
felszámolás megindításának közzétételérõl
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2007. december 7. napján jogerõre emelkedett végzésével a(z) Piroska-Fleur Virágkötészeti és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8900
Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 6.; cégjegyzékszáma: 20 09
067460; adószáma: 13807261-2-20) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István körút 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

CÉGHIRDETMÉNYEK
Felhívás vagyon értékesítésére
A CMB Holding Gazdasági, Mûszaki Tanácsadó Kft.
(cégjegyzékszám: [01 09 160583]; 1164 Budapest,
Jövendõ u. 3.; postacím: 1631 Budapest, Pf. 128) mint a
SINTEX Bt. „f. a.” (cégjegyzékszám: [01 06 770366]);
1133 Budapest, Pannónia u. 100.) felszámolója
nyilvános pályázaton
értékesíteni kívánja a gazdálkodó szervezet alábbi ingatlanjait:
Magyarhertelend belterület, hrsz. 105/6. 1362 m2 parkoló: 4 000 000 Ft + áfa
Magyarszék belterület, hrsz. 133/3. 1576 m2 üres telek:
350 000 Ft + áfa
Egyéb információt Balázsné Varga Judit felszámolóbiztostól a 400-2715-ös telefonszámon, vagy elõzetes idõpont-egyeztetés után személyesen a felszámoló székhelyén szerezhet a pályázó hétfõtõl csütörtökig 9–15 óra között, itt veheti át a tenderfüzetet is 2000 Ft ellenében.
Az írásban benyújtandó pályázat érvényességi feltétele
az ajánlati ár 10%-ának ajánlati biztosítékként történõ befizetése a felszámoló CMB Holding Kft. Monor és Vidéke
Takarékszövetkezetnél vezetett 65100149-10008449 sz.
számlájára, illetõleg készpénzben a felszámoló pénztárába, „SINTEX Bt.” jeligére. Az elõvásárlási joggal rendel-
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kezõk is e pályázat keretében jelenthetik be, hogy élni kívánnak e jogukkal, az ajánlati biztosíték egyidejû megfizetése mellett.
Az ajánlatok benyújtásának határideje:
2008. február 1.
A felszámoló a személyesen, két példányban, zárt borítékban benyújtott pályázat átvételérõl elismervényt állít
ki. A postai úton eljuttatott pályázatot két példányban, zárt
borítékban, „SINTEX Bt. f. a. vételi ajánlat” jelzéssel a
felszámoló postacímére kell beküldeni.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó pontos nevét,
pontos címét, a megajánlott vételárat (nettó + áfa). A pályázathoz mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói igazolvány másolatát, gazdasági társaságnál a
cégkivonat másolatát, minden esetben a pályázó adószámát, statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a
bánatpénz befizetésének igazolását.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
nyolc napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A
közjegyzõ az eljárásról jegyzõkönyvet készít. A felszámoló a benyújtási határidõt követõ tizenöt napon belül az
ajánlatokat értékeli, és annak eredményérõl jegyzõkönyvet készít.
A nyertes pályázóval kötött adásvételi szerzõdésnél a
befizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó számára a felszámoló a befizetett
összeget az értékesítéssel egyidejûleg visszajuttatja.
A felszámoló fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
– megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázatot írjon ki.

A TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt.
(Cg.: [01 10 045659]; székhely: 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40.; levelezési cím: 7603 Pécs, Pf. 121) a Hõgyészi
Vegyesipari Szövetkezet „f. a.” (Cg.: [17 02 000423];
7191 Hõgyész, Ady E. u. 11.) Tolna Megyei Bíróság
4. Fpk. 17-07-000226. számú végzésével kijelölt felszámolója
nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képezõ
– a hõgyészi 1202. hrsz. alatt nyilvántartott „kivett mûhely” megnevezésû, 2076 m2 alapterületû, 1/1 tulajdoni
hányadú ingatlant, mely természetben, 7191 Hõgyész,
Ady E. u. 11/2. szám alatt található,
– a hõgyészi 976/2. hrsz. alatt nyilvántartott „kivett
üzem” megnevezésû, 7426 m2 alapterületû, 992/1 000 000
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tulajdoni hányadú ingatlant, mely természetben, 7191 Hõgyész, Ady E. u. 11. sz. alatt található.
Az ingatlanok használt gépekkel, berendezésekkel, valamint az épületek bútoraival, technikai eszközeivel és
egyéb berendezés jellegû tárgyakkal, valamint a termeléshez szükséges anyagokkal, alkatrészekkel és egyéb készletekkel (a birtokba adás napján felvett leltár és az akkori
forgalmi érték alapján) együttesen.
Irányár: 100 000 000 Ft + áfa (egyszázmillió forint +
áfa).
A Hõgyészi Vegyesipari Szövetkezet „f. a.” vagyonát a
felszámoló mûködõ üzemként értékesíti, ezért vevõnek a
birtokbaadás napjától vállalnia kell a dolgozók jogutódlással történõ továbbfoglalkoztatását, a környezetvédelmi hatóságok kötelezéseiben meghatározott és a folyamatos mûködéshez szükséges feladatok elvégzését, mely a kialakult
vételárból nem vonható le.
Ennek elfogadásáról pályázóknak az értékesítési ártárgyaláson nyilatkozni kell.
A felszámoló az ingatlanokra benyújtott ajánlatokat is
értékeli, de tájékoztatja a csak ingatlanok iránt érdeklõdõket, hogy az ingatlan birtoka adására – tekintettel a termelés kifuttatására – a bérleti szerzõdés hat hónapos felmondási idejének biztosítása után van lehetõség.
A felszámoló azon pályázók vételi ajánlatát, akiknek
felszámolás alatti lejárt tartozásuk van a Hõgyészi Vegyesipari Szövetkezettel szemben, a pályázatbeadás idõpontjáig indoklás nélkül elutasítja.
Felszámoló a vételi jogot elnyert vevõnek átadja a birtokbaadás napjától az érvényben lévõ értékesítési, beszerzési, szállítói, más szolgáltatási, üzemeltetési, szállítási és
egyéb szerzõdéseket, mint az adásvétellel megvalósuló folyamatos kötelezettségvállalásokat.
A részletes értékesítési feltételeket tartalmazó tájékoztató a felszámoló szervezetnél 20 000 Ft + áfa áron megvásárolható és megtekinthetõ. Felszámoló a szerzõdéskötésnél a feltételfüzetben leírtaktól eltérést nem fogad el, ettõl
való eltérés esetén az ajánlatot elutasítja.
Az ajánlatoknak tartalmaznia kell: a pályázó nevét,
székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult
vezetõ tisztviselõ(k) aláírási címpéldányát, a megajánlott
nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár fedezetének igazolását.
A vételi szándék bejelentésének elfogadását felszámoló
szervezet Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 1207250700370600-00100008 számú számlára befizetett az irányár
5%-ának megfelelõ bánatpénz befizetésével fogadja el.
A bánatpénz után sem a felszámoló, sem a Hõgyészi Vegyesipari Szövetkezet „f. a.” kamatot nem fizet a pályázók
részére.
Eladó felelõsségét kizárja abban az esetben, ha az adásvételi szerzõdés megkötését a 1996. évi LVII. törvény értelmében a Gazdasági Versenyhivatal nem hagyja jóvá,
vagy nem felel meg a 139/2004/EK számú közösségi fú-

368

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

ziós rendeletnek. Ezen engedélyek beszerzésének elmaradása a vevõ kockázata, mely nem ad okot sem a bánatpénz,
sem a foglaló visszakövetelésére.
Az értékesítésre kerülõ ingatlanok és vagyontárgyak az
adós gazdálkodó szervezet képviselõjével egyeztetett idõpontban megtekinthetõk. A társaság nyilvános adatain túl
további részletesebb adatok kiadására a tenderfüzet megvásárlását követõen, az azzal egyidejûleg aláírt titkossági
nyilatkozat adásával, valamint a bánatpénz 40%-ának átutalását követõen biztosít a felszámoló lehetõséget. A Hõgyészi Vegyesipari Szövetkezet „f. a.” beszerzési és értékesítési taktikájára, stratégiájára vonatkozó adatok kiadását a felszámoló nem biztosítja.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától, dr. Horváth Szilárd felszámolóbiztostól a 06 (30)
660-1662 és a 06 (72) 520-627-es telefonszámokon kapható.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a TM-LINE Zrt., 7621
Pécs, Felsõmalom u. 25., illetve 7603 Pécs, Pf. 121 vagy a
1094 Budapest, Ferenc krt. 40. szám alatti címekre vár
„Hõgyészi Vegyesipari Szövetkezet f. a. vételi ajánlat”
megjelöléssel, kettõs zárt borítékban, személyesen vagy
postai úton eljuttatni.
Az ajánlatok benyújtásának idõpontja legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. január 10.) számított 15. napot követõ elsõ munkanap
12 óra. A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok
átvételérõl elismervényt állít ki.
A pályázatok bontását közjegyzõ jelenlétében végzi,
majd azokat értékeli. A felszámoló a megfelelõ, azonos értékû pályázatot benyújtó és a bánatpénz befizetését igazoló pályázók részére a beadási határidõt követõ 15 napon
belül ártárgyalást tart, melyrõl a feleket értesíti. Azonos értékû ajánlatnak minõsül, ha a megadott vételárak közötti
eltérés 10%-nál nem nagyobb. A 10%-nál nagyobb ajánlati ár különbség esetén felszámoló ártárgyalást tarthat.
Az ártárgyaláson a pályázók, elõvásárlási joggal rendelkezõk, valamint a jelzálogos hitelezõk vehetnek részt.
A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki. A felszámoló a beszámítás lehetõségét az 1991. évi
IL. tv. 49. § (4) bekezdése alapján kizárja.
A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyilvános értékesítésen) gyakorolhatják.

A KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 726061]; 1035 Budapest, Kórház u. 29.), mint a
TÖRÕCSIK és Társa Kereskedelmi Építõ és Szolgálta-

2008/3. szám

tó Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: [13 09 063161];
2360 Gyál, Szt. István u. 23.) vagyonrendezõje
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós cég alábbi vagyontárgyát:
Az 571. hrsz.-ú, Gyál belterület Széchenyi u. 2. szám
alatt elhelyezkedõ „Kivett áruház” megnevezésû 819 m2
alapterületû ingatlan 728/2000 tulajdoni hányada (a kialakult használati viszonyoknak megfelelõen), melyen bérlõk
2041-ig tartó bérleti joggal rendelkeznek.
Irányár: 4 600 000 Ft (négymillió-hatszázezer forint).
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megvásárolni kíván vagyontárgy irányára 5%-ának
megfelelõ bánatpénz befizetése, jóváírása.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja.
– Pályázati tájékoztatóban foglaltak megismerése és elfogadása.
A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pályázó fõbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyon nevesítését, az ajánlott áfamentes vételárat, s a fizetési feltételekre
vonatkozó nyilatkozatot.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a vagyoncsoportra
vonatkozó pályázatot eredménytelennek nyilvánítása, s új
pályázat kiírásáról döntsön,
– a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között nyilvános ártárgyalás keretében döntsön, az eljárásra vonatkozó 1991. évi IL. törvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak alapján.
Az írásos pályázati ajánlatokat 2 példányban, zárt borítékban „TÖRÕCSIK és Társa” jeligével a KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Kft. fióktelepének titkárságán
(6000 Kecskemét, Szövetség tér 1. II. 14.) kell benyújtani, melynek határideje
2008. január 29. (kedd) 12 óra.
A pályázatok bontására és elõminõsítésére közjegyzõ
jelenlétében kerül sor.
A beérkezett ajánlatok elbírálására, az esetleges licitálásra, a döntés kihirdetésére 2008. január 31. (csütörtök)
10 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne a vagyonrendezõ cég kecskeméti fióktelepének irodája. Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a bánatpénz befizetése mellett kizárólagosan az eredményhirdetés helyszínén és idõpontjában gyakorolhatják.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ munkanapokon 9–14 óra között a vagyonrendezõ
cégnél [tel.: 06 (76) 497-667].
Elõzetes egyeztetés alapján az ingatlanok helyszíni
megtekintését biztosítjuk.
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A RATIS Pénzügyi és Gazdasági Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 668457]; 1054 Budapest, Aulich u. 7.), mint a Heves Megyei Bíróság 4. Fpk. 10-07-000106/3. számú végzésével kijelölt G & P Vendéglátó és Szórakoztató Bt.
(Cg.: [10 06 025759]; 3200 Gyöngyös, Nádor u. 10.) felszámolója képviseletében eljáró Szûcs Zoltán felszámolóbiztos
nyilvános pályázatot
hirdet, az adós gazdálkodó szervezet vagyontárgyainak értékesítése érdekében.
Az értékesítésre felkínált vagyontárgyak a következõk
(az értékek áfát nem tartalmaznak):
Ingatlan
Pásztó, Szurdokpüspöki út (külterület) hrsz.: 0117/6.
Megnevezés: major
Területe: 3 ha 8129 m2, megközelítése aszfaltozott, köves úton
Épülettel beépítve nettó 550 m 2
Közmûvesítettsége: nem közmûvesített
Épületek: istállóépület 400 m 2
raktárépület: 98 m2
Megnevezés

Nettó érték Ft

Telek
Épületek, építmények

4 000 000
1 000 000

Összesen:

5 000 000

A terület beépítése az 1970-es években történt. Eredeti
funkciója állattartási telep volt. Az épületek elhanyagolt
mûszaki állapotúak, állapotuk gyenge.
Pályázati jelentkezés és információgyûjtés:
Az ajánlattevõk a RATIS Pénzügyi Gazdasági és
Szolgáltató Kft. egri fióktelepén (3300 Eger, Klapka
Gy. u. 1/B II. 33.) 2008. január 14–január 23. között
minden munkanapon 9–12 óráig szerezhetik be a részletes pályázati anyagot, és egyidejûleg tájékozódhatnak
az értékesítendõ vagyontárgyakkal kapcsolatosan.
A pályázatokat a felszámoló akkor veszi nyilvántartásba, ha a megfelelõ vagyontárgyra elõírt foglaló dokumentáltan beérkezett a RATIS Kft. Citibank Rt.-nél vezetett
10800014-50000006-11169663 számú bankszámlájára
2008. január 14-én 10 óráig. A pályázati foglaló összege a
megpályázott eszközállomány bruttó értékének 10%-a.
A pályázati ajánlatok benyújtásának határideje és helye:
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A pályázatok felbontása, bírálata:
A pályázatok bírálóbizottság általi zártkörû bontására
közjegyzõ jelenlétében a kiíró egri fióktelepen kerül sor. A
pályázatokat a bírálóbizottság a bontást követõen értékeli.
Az elõvásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról
nyilatkozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.
Felvilágosítás kapható a következõ telefonszámokon:
06 (36) 410-004, valamint Szûcs Zoltán felszámolóbiztosnál 06 (30) 998-6612.
Pályázni lehet az eszközállomány részeire vagy egészére.
A pályázaton való részvétel feltételei:
A pályázónak vállalnia kell, hogy ajánlatát a beadási határidõtõl számított 60 napig fenntartja.
A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell többek között a pályázó fõbb adatait, az ajánlott vételárat s a fizetési
feltételekre vonatkozó nyilatkozatot, dokumentumokat.
A felszámoló beszámítást nem fogad el!
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy
megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot részben vagy
egészében eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat
kiírásáról döntsön.
A felszámoló a 10%-on belüli, megfelelõ, azonos értékû
ajánlatot tevõk között ártárgyalást tart.
A pályázatok elbírálása során a felszámoló az eszközök
részeire vagy egészére vár ajánlatot, elõnyben részesíti az
egész eszközállományra pályázót, és aki vállalja az azonnali fizetést.
Az írásos pályázati ajánlatokat 2 példányban, zárt borítékban, „G & P” 2. jeligével a RATIS Kft. egri fióktelep (3300 Eger, Klapka Gy. u. 1/B II. 33.) címre kell benyújtani.
Az értékesítési tárgyalás helyszínérõl, idõpontjáról a
pályázókat írásban értesítjük.
A módosított 1991. évi IL. tv. (ún. csõdtörvény) 49/C. §
(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen az elõvásárlási jogosultak e jogukat ezen idõpontban és helyszínen gyakorolhatják.
Elõzetes egyeztetés alapján a vagyontárgy helyszíni
megtekintését biztosítjuk.

A pályázatokat
2008. január 28-án 9 és 10 óra között
lehet benyújtani a RATIS Pénzügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft. egri fióktelepén (3300 Eger, Klapka Gy. u. 1/B
II. 33.).

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; 1061 Budapest, Paulay Ede u. 45.)
mint felszámoló a PALMIREX Mezõgazdasági, Innovációs, Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.
[17 09 004046]; 7171 Sióagárd, Major 0360/22. hrsz.) tu-

370

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

lajdonában lévõ, az alábbiakban bemutatott ingatlant kínálja
nyilvános pályázat
útján megvásárlásra.
A Körzeti Földhivatal Szekszárd által Sióagárd külterület 0360/22. hrsz. alatt nyilvántartott, 31 637 m2 alapterületû, kivett major megnevezésû, Sióagárd külterületén található ingatlan – áfa nélkül értelmezett – irányára
12 000 000 Ft, a bánatpénz 2 000 000 Ft.
A vételárat 20% áfa terheli. A megvásárlásra felkínált
ingatlanért kellékszavatosságot nem vállalunk. A vételárat
egy összegben, a szerzõdés megkötésétõl számított 15 napon belül átutalással kell megfizetni. A beszámítást a
csõdtörvény kizárja.
A felszámolás a többször módosított 1991. évi XLIX.
törvény szerint folyik. A pályázaton való részvétel feltétele a bánatpénz elõzetesen igazolt megfizetése. A bánatpénz akkor tekinthetõ megfizetettnek, ha azt a megadott
bankszámlaszámon az ajánlattételi határidõ elõtt 24 órával
jóváírták. A pályázati eljárás részletes feltételeit feltételfüzet állapítja meg, amely tartalmazza a megvásárlásra felkínált ingatlan bemutatását, valamint az ingatlan tulajdoni
lapját. A feltételfüzet a felszámoló, 7621 Pécs, Jókai M. tér
13/B alatti fióktelepén munkanapokon 9–12 óra között
megtekinthetõ, illetve megvásárolható. A pályázati ajánlatban 75 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni.
Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy magyar nyelvû példányban, zárt, a pályázóra való utalás nélküli, „PALMIREX Kft. f. a. – pályázat” jeligével feliratozott borítékban legkésõbb
2008. január 25-én 12 óráig
a felszámoló 7621 Pécs, Jókai M. tér 13/B, illetve a
7601 Pécs, Pf. 112 címén nyújtsák be. A pályázati ajánlatokat 2008. január 29-én 10 órakor közjegyzõ jelenlétében
bontjuk fel. A pályázatbontáson azok az érdeklõdõk, akik
a bánatpénzt a kiírás szerint megfizették és határidõben
ajánlatot nyújtottak be, részt vehetnek.
A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik megfelelõ ajánlat, de a legjobb ajánlati árat követõ ajánlati ár a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló a pályázók
között közjegyzõ jelenlétében köteles nyilvános ártárgyalást tartani.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.
További felvilágosítással Piti Zoltán felszámolóbiztos
[telefon: 06 (72) 532-209] készséggel áll rendelkezésre.
Az értékesítésre meghirdetett ingatlan elõzetesen egyeztetett idõpontban megtekinthetõ.
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A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]: 1061 Budapest, Paulay Ede u. 45.)
mint felszámoló a CONUS-AGV Gépgyártó Kft. „f. a.”
(Cg. [17 09 004510]; 7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 7.) tulajdonában lévõ, az alábbiakban bemutatott ingatlant kínálja
nyilvános pályázat
útján megvásárlásra.
A Körzeti Földhivatal Szekszárd által Szekszárd belterület 1964/2/A/16. hrsz. alatt nyilvántartott, 27 m2 alapterületû, iroda megnevezésû, 7100 Szekszárd, Rákóczi
Ferenc u. 16. II. emelet cím alatt található ingatlan – áfa
nélkül értelmezett – irányára 650 000 Ft, a bánatpénz
150 000 Ft.
A vételárat 20% áfa terheli. A megvásárlásra felkínált
ingatlanért kellékszavatosságot nem vállalunk. A vételárat
egy összegben, a szerzõdés megkötésétõl számított 15 napon belül átutalással kell megfizetni. A beszámítást a
csõdtörvény kizárja.
A felszámolás a többször módosított 1991. évi XLIX.
törvény szerint folyik. A pályázaton való részvétel feltétele a bánatpénz elõzetesen igazolt megfizetése. A bánatpénz akkor tekinthetõ megfizetettnek, ha azt a megadott
bankszámlaszámon az ajánlattételi határidõ elõtt 24 órával
jóváírták. A pályázati eljárás részletes feltételeit feltételfüzet állapítja meg, amely tartalmazza a megvásárlásra felkínált ingatlan bemutatását, valamint az ingatlan tulajdoni
lapját. A feltételfüzet a felszámoló, 7621 Pécs, Jókai M. tér
13/B alatti fióktelepén munkanapokon 9–12 óra között
megtekinthetõ, illetve megvásárolható. A pályázati ajánlatban 75 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni.
Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy
magyar nyelvû példányban, zárt, a pályázóra való utalás
nélküli, „CONUS-AGV Kft. f. a. – pályázat” jeligével
feliratozott borítékban legkésõbb
2008. január 25-én 12 óráig
a felszámoló 7621 Pécs, Jókai M. tér 13/B, illetve a
7601 Pécs, Pf. 112 címén nyújtsák be. A pályázati ajánlatokat 2008. január 29-én 10 órakor közjegyzõ jelenlétében
bontjuk fel. A pályázatbontáson azok az érdeklõdõk, akik
a bánatpénzt a kiírás szerint megfizették és határidõben
ajánlatot nyújtottak be, részt vehetnek.
A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik megfelelõ ajánlat, de a legjobb ajánlati árat követõ ajánlati ár a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló a pályázók
között közjegyzõ jelenlétében köteles nyilvános ártárgyalást tartani.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.
További felvilágosítással Piti Zoltán felszámolóbiztos
[telefon: 06 (72) 532-209] készséggel áll rendelkezésre.
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Az értékesítésre meghirdetett ingatlan elõzetesen egyeztetett idõpontban megtekinthetõ.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. 3.),
mint a HELIUS Termelõ, Feldolgozó és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.: 15 09 071287; 4456 Tiszadob,
Táncsics M. u. 15.) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja a felszámolás alá került társaság
tulajdonában álló alábbi ingatlanokat és ingóságokat.
1. Kenézlõ belterület 113/4. helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben Kenézlõ, Dózsa Gy. u. 21. szám
alatti, 9878 m2 területû, kivett gazdasági épület és udvar.
2. Kenézlõ belterület 339. helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben Kenézlõ, Kárpát u. 12. szám alatti
2433 m2 területû, kivett gazdasági épület és udvar.
3. Káposztasavanyításhoz használatos eszközök (vödrök, hordók, tartályok, raklapok stb.).
Pályázati irányár: 21 000 000 Ft + áfa.
A meghirdetett ingatlanokat és ingóságokat a felszámoló kizárólag együtt kívánja értékesíteni.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– 2 000 000 Ft bánatpénz megfizetése a pénztárba,
vagy a felszámoló UniCredit Bank Rt.-nél vezetett
10900035-00000002-96040018 számú elkülönített bankszámlájára.
– A bánatpénz a vételárba beszámításba kerül, eredménytelen pályázat esetén 15 napon belül a pályázó részére
visszafizetésre kerül.
– A pályázatot legkésõbb (az ajánlott vételár és fizetési
mód megjelölésével) jelen hirdetmény Cégközlönyben
való közzétételétõl (2008. január 10.) számított 15. napon
belül 12 óráig leadni az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. 1055 Budapest, Szent István krt. 1. szám alatti
székhelyén.
– Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a borítékon kérjük feltüntetni: „HELIUS Kft. f. a. pályázat”.
– Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, 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.
– Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz
megfizetését.
– A pályázatok bontására közjegyzõ jelenlétében a
pályázati leadási határidõ lejárta után 30 napon belül kerül sor.
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– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 15 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) indoklás nélkül 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 IL. törvény alapján
felhívja az esetleges érdekelteket elõvásárlási joguk gyakorlására, és kéri, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázat benyújtási határidejéig írásban bejelenteni szíveskedjenek.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad Kántor
Zoltán felszámolóbiztos munkanapokon 9–11 óra között a
302-3420-as telefonszámon.

A MININVEST Vagyonhasznosító Zrt. (Cg.:
[01 10 044328]; 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 40.
VI. em.) mint az MM Ingatlanüzemeltetõ Kft. „f. a.”
(Cg.: [13 09 086961]; 2045 Törökbálint, hrsz.: 0152/12.)
Pest Megyei Bíróság által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján kívánja értékesíteni a Törökbálint külterület
0152/12. hrsz. alatti, természetben Törökbálinti Ipartelepen található, kivett ipartelep, üzem és vízmedence megnevezésû osztatlan közös tulajdonú ingatlan felszámolás
alatt álló társaságot illetõ 44097/319847 tulajdoni hányadát, valamint a társaság kizárólagos tulajdonát képezõ
nyomásfokozó gépházat, oltóvizet biztosító tûzcsapokat,
valamint a felszámolás alá került társaság, mint szolgáltató
által kötött általános üzemeltetési és szolgáltatási szerzõdésbõl eredõ jogokat és kötelezettségeket.
A felszámoló a fenti vagyonelemeket egy egységként
kívánja értékesíteni. Az egyes vagyoni elemekre tett ajánlatokat a felszámoló érvénytelennek tekinti.
A felszámoló felhívja pályázók figyelmét arra, hogy az
ipartelep víz- és csatornahálózata és annak üzemeltetési
joga nem képezi jelen pályázati kiírás tárgyát.
A Törökbálinti Ipartelep zavartalan mûködése érdekében a vevõnek vállalnia kell, hogy az ipartelep belsõ infrastruktúrájának rendszeres karbantartását és hibaelhárító
ügyelet fenntartását, a kiépített oltóvízhálózat kapcsán a
nyomásfokozó gépház üzemeltetését és karbantartását, a
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belsõ közcélú úthálózat karbantartását, ároktisztítás, járõrszolgálat, portaszolgálat, postaszolgálat, közmûvédelmi
felügyeletet és közterületi szemétszállítás biztosítását, valamint az oltóvízhálózat további fejlesztését az üzemeltetési szerzõdésben meghatározottak szerint.
A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy a vevõnek vállalnia kell az esetlegesen felmerülõ környezeti
károk elhárítását.
A teljes vagyon becsült értéke: 27 440 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 2 744 000 Ft.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megjelölt összegû bánatpénz befizetése a felszámoló UniCredit Bank Rt.-nél vezetett 1090003500000002-96040018 számú bankszámlájára vagy a felszámoló által kezelt pénztárba történhet, legkésõbb a pályázat
benyújtásának határidejéig.
– A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén 15 napon belül a pályázó részére
visszafizetésre kerül.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja.
– A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a
pályázó fõbb adatait (a pályázó nevét, székhelyét, hatályos
cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselõ aláírási címpéldányát), az ajánlott vételárat, a bánatpénz befizetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó nyilatkozatot.
Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban 2 példányban MM Ingatlanüzemeltetõ Kft. „f. a.” – Pályázat
jeligével a felszámolóbiztos 1055 Budapest, Szent István
körút 1. I. emeleti titkárságán kell személyesen benyújtani
jelen közlemény Cégközlönyben való megjelenését (2008.
január 10.) követõ 15. nap legkésõbb 12 óráig.
– A pályázatok bontásáról közjegyzõ jelenlétében a
pályázati leadási határidõ lejárta után 30 napon belül kerül sor.
– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 15 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között ártárgyalás keretében döntsön az eljárásra vonatkozó csõdtörvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével (amennyiben a megajánlott vételárak közötti eltérés
10%-on belül van),
– 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 jelentsék be.
A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem vállalunk, azokat a pályázó megtekintheti és megvizsgált állapotban veszi meg, továbbá beszámítást a Cstv. alapján
nem fogadunk el.
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A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ munkanapokon 9–12 óra között az alábbi elérhetõségen: 1055 Budapest, Szent István körút 1. I. em., Szûcs Tímea, tel.: 302-3420.

A
CSABAHOLDING
Kft.
(cégjegyzékszáma:
[01 09 683720]; 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I. 4.),
mint a TECHNOMAT Elektronikai Automatizálási
és Számítástechnikai Korlátolt Felelõsségû Társaság
(cégjegyzékszáma: [01 09 072813]; adószáma:
[10495407-2-41]; 1026 Budapest, Bimbó u. 141/A) adós
kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
tulajdonát képezõ 1 db SUZUKI SWIFT 1.3 GL VAN tehergépjármûvét.
Alvázszám: TSMMAA35S00374064.
Motorszám: G13BA521495.
Gyártási év: 1998.
Színe: fehér.
Becsérték: 300 000 Ft + áfa.
Bánatpénzt: 25 000 Ft + áfa.
Az értékesítéssel és a vagyontárggyal kapcsolatban
tájékoztatást ad Horváth Attila felszámolóbiztos, tel.:
239-0560. A vagyonelemek elõzetes egyeztetést követõen
megtekinthetõk a felszámoló székhelyén.
A pályázaton történõ részvétel további feltétele a megjelölt bánatpénz befizetése a felszámoló CIB Bank Rt.-nél
vezetett 10700165-04411402-51100005 számú bankszámlájára vagy a felszámolónál vezetett pénztárába, illetve az errõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása.
A bánatpénz befizetése 2008. január 26-ig történhet.
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 székhelyére
– CSABAHOLDING Kft., 1132 Budapest, Visegrádi
u. 60. I. 4. – kérjük személyesen, vagy postai úton eljuttatni. A borítékra írják rá: „TECHNOMAT Kft. f. a. Pályázat”.
A pályázatok beérkezésének végsõ határideje:
2008. január 26. 12 óra.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, címét, gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi
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cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát másolatban, a bruttó ajánlati ár egyértelmû
meghatározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi
idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidõt követõ 30. nap.
A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik a fenti benyújtási határidõt követõ 5 munkanapon belül. A pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl ezen
idõponttól számított 5 munkanapon belül értesítést kapnak.
Azonos, vagy a legjobb ajánlati ártól 10 százalékon belüli árat ajánlók között a felszámoló ártárgyalást tart.
A felszámoló fenntartja magának a jogát, hogy a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek
nyilvánítsa.

A CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt.
(cégjegyzékszám: [01 10 045271]; székhely: 1075 Budapest, Károly krt. 3/A; 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.) mint
a GAÁL-FABÚTOR Kereskedelmi és Bútoripari Kft.
„f. a.” (cégjegyzékszám: [11 09 008984]; 2840 Oroszlány, Bányafelsõtelep 1.; felszámolóbiztos: Puskás Béla)
felszámolója
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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 borítékben „GAÁL-FABÚTOR
Kft. – PÁLYÁZAT” jeligével a felszámolóbiztos irodájában (6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.) a titkárságon kell benyújtani, melynek határideje
2008. január 25. (péntek) 12 óra.
A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
A beérkezett ajánlatok elbírálására, az esetleges ártárgyalásra, a döntés kihirdetésére 2008. február 2-án (péntek)
11 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne a felszámolóbiztos irodája Kecskemét, Árpád krt. 4. szám alatt.
Az eljárásra vonatkozó 1991. évi IL. tv. (ún. 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].

nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós cég tulajdonában lévõ 0196/7/A/1.
hrsz.-ú külterületi ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát, mely
természetben Oroszlány, Bányafelsõtelep 1. szám alatt helyezkedik el, valamint a 815/2. hrsz.-ú belterületi ingatlan
1/1 tulajdoni hányadát, amely természetben, Pusztavám,
Petõfi S. u. 2. szám alatt helyezkedik el.
Ingatlan irányár:
0196/7/A/1. hrsz. 5 500 000 Ft.
815/2. hrsz. 3 800 000 Ft.
Együttes érték: 9 300 000 Ft.
A fenti árak az áfát is tartalmazzák.
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 ajánlatot áfamentes vételárat, a bánatpénz befizetésének igazolását, s a fizetési feltételekre
vonatkozó nyilatkozatot.

A DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó
Kft. (cégjegyzékszám: [01 09 679649]; 1072 Budapest,
Dob u. 52.) mint a VINTOURS Kft. „f. a.” (cégjegyzékszám: [09 09 012267]; 4028 Debrecen, Sarló u. 8.) kijelölt
felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti az adós tulajdonát képezõ, villánykövesdi,
157/A. hrsz.-ú, Villánykövesd, Petõfi u. 29. sz. alatti
672 m2 alapterületû, egyéb épület megnevezésû ingatlant
(szálloda) és az ingatlanban található tárgyi eszközöket,
berendezési tárgyakat. A szálloda önálló helyrajzi számon,
a 157. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú telken áll, földhasználati jog illeti meg.
A Hotel Cabernet szállodában 21 db kétágyas, 4 db háromágyas szoba, az alagsorban 60 személyes étterem, valamint konferenciaterem található.
Irányár:
84 000 000 + 16 800 000 Ft áfa = 100 800 000 forint.
A bánatpénz az irányár 30%-a – melynek befizetése feltétele a pályázaton való részvételnek – 30 240 000 forint
(harmincmillió-kettõszáznegyvenezer forint), melyet az
ajánlatot tevõnek vételi szándéka biztonyítására az ajánlattétel benyújtásának határidejéig be kell fizetnie a VIN-
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TOURS Kft., „f. a.” 11731142-20003373 sz. bankszámlájára.
Az ingatlannal kapcsolatos tájékoztató anyag
3000 Ft + áfa ellenérték fejében átvehetõ egy elõzetesen
egyeztetett idõpontban a felszámoló irodájában (Danyiné
Agárdi Erzsébet; 1072 Budapest, Dob u. 52.; tel.:
343-5836).
Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak megtekinthetõk
2008. január 18-án, pénteken, 11 órától 14 óráig.
A pályázatokat feladó nélküli zárt borítékban kell leadni
személyesen a DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest, Dob u. 52. II. 9. sz. alatti
irodájában,
2008. január 29-én (kedden), délelõtt 9 óráig,
VINTOURS Kft. „f. a.” ajánlat megjelöléssel.
Az írásban benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, azonosító adatait,
– cég esetén a cégjegyzékszámot, 1 hónapnál nem régebbi cégmásolatot, aláírási címpéldányt,
– a megvásárolni kívánt vagyontárgyat,
– az ajánlott fizetési feltételeket,
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– a 90 napos ajánlati kötöttség vállalását.
A pályázat bontására 2008. január 29-én (kedden) délelõtt 10 óra 30 perckor közjegyzõ jelenlétében kerül sor a
felszámoló székhelyén.
A felszámoló fenntartja azt a jogát, hogy:
– megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa,
– a legjobb ajánlattevõkkel további tárgyalásokat folytasson,
– a megfelelõ, azonos értékû – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ – ajánlatot benyújtó pályázók között ártárgyalás alapján döntsön, melyre 2008. január 31-én (csütörtökön) délelõtt 10 órakor kerülhet sor a felszámoló székhelyén.
A felszámoló ezúton hívja fel a jogszabályon alapuló
elõvásárlási joggal rendelkezõket, hogy elõvásárlási jogukat az ajánlati feltételek teljesítésével az eredményhirdetés
helyszínén és idõpontjában gyakorolhatják.
Eredményhirdetés: 2008. január 31-én (csütörtökön)
délelõtt 10 órakor a felszámoló székhelyén.
A teljes vételár megfizetése a tulajdonba és birtokba
adás feltétele.
A nem nyertes pályázónak a felszámoló a bánatpénzt az
eredményhirdetést követõen haladéktalanul visszafizeti.
A vételárba a hitelezõi követelés beszámítására nincs
lehetõség.

Az
MFB
INVEST
Zrt.
(cégjegyzékszám:
[01 10 045174]; székhelye: 1138 Budapest, Népfürdõ u.
22.) és a DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdta-
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nácsadó Kft. (cégjegyzékszám: [01 09 679649]; 1072
Budapest, Dob u. 52.) mint az ÓBAROK’43 Vendéglátó és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (cégjegyzékszám:
[07 09 011627]; 2060 Bicske, Külterület 0385/E. hrsz.)
kijelölt felszámolója (továbbiakban: kiírók)
közös nyilvános pályázat
útján, egyben értékesítik az alábbi vagyontárgyakat.
ÓBAROK’43 Kft. „f. a.” tulajdonát képezõ:
1. Óbarok, külterület, 0336/12. hrsz. alatti, 54 555 m2
alapterületû, beépítetlen terület megnevezésû ingatlant, illetve az ingatlanon található berendezési tárgyakat. Az ingatlanon egy – mintegy 80%-os készültségi fokú – 33 szobás szálloda található.
2. A Szekér-Csárda panzió-étterem berendezési tárgyai
MFB INVEST Zrt. tulajdonát képezõ:
3. 0385/E. hrsz. alatt felvett, egyéb ingatlan megnevezésû, természetben, Óbarok, külterületen található, 1/1 tulajdoni hányadú Szekér Csárda panzió-étterem épületingatlanát a hozzá tartozó víztisztítóval együtt.
A Szekér Csárda panzió-étterem épület alatt található
0385. hrsz.-ú, 1605 m2 nagyságú terület a Magyar Állam
tulajdona, vagyonkezelõje az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság. A terület használatára a kiírónak,
2010. december 31-ig bérleti szerzõdése van.
Az épületingatlan per-, teher- és igénymentes.
A bruttó 1840 m2 alapterületû épület 1996–1997. évben
épült Bicske külterületi részén. Az ingatlan jelenleg nem
üzemel.
A fenti – 1–3. sorszám alatti – vagyontárgyak irányára:
600 000 000 Ft + 120 000 000 Ft (20%) áfa, mindösszesen 720 000 000 Ft.
Bánatpénz: 50 000 000 Ft (ötvenmillió forint), melynek
befizetése feltétele az ajánattételnek, mely összegbõl
35 000 000 Ft-ot az ajánlatot tevõnek vételi szándéka bizonyítására az ajánlattétel benyújtásának határidejéig be kell
fizetnie az ÓBAROK’43 Kft. „f. a.” MKB BANK
Nyrt.-nél vezetett 10300002-10333205-49020019 sz.
bankszámlájára, 15 000 000 Ft-ot az MFB Invest Zrt.
ERSTE Bank NYRT.-nél vezetett 11600006-0000000006967741 számú számlájára kell átutalni (melynek legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának idõpontjára be kell
érkeznie) az „Óbarok-Szekércsárda” közlemény feltüntetésével.
A bánatpénz a nyertes ajánlattevõ esetén a vételárba beszámításra kerül.
A vételár bánatpénzen felül fennmaradó részét magyar
forintban (HUF) kell megfizetni.
A bánatpénzt a kiírók a nem nyertes ajánlattevõknek az
eredményhirdetést követõen haladéktalanul visszafizetik.
A bánatpénz után a kiírók költséget nem számíthatnak fel,
kamatot nem fizetnek.
A vagyontárgyakra az árajánlatot az 1–2. pontban és a
3. pontban foglaltakra külön-külön kell tenni, a vételárat
nettó ár + áfa, bruttó ár bontásban is meg kell adni.
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Az ÓBAROK’43 Kft. „f. a.” tulajdonát képezõ,
1–2. sorszám alatti vagyontárgyakkal – ingatlan, berendezési tárgyak – kapcsolatban tájékoztatást ad Danyiné
Agárdi Erzsébet (tel.: 343-5836, 343-5835).
Az MFB INVEST Zrt. tulajdonát képezõ, 3. sorszám
alatti vagyontárggyal – ingatlannal – kapcsolatban tájékoztatást ad Koczor Eszter (tel.: 452-5774, 452-5704).
Az ingatlanról pályázati dokumentáció készült,
amely az ajánlat szempontjából lényeges, fõbb mûszaki
adatokat tartalmazza. A dokumentáció – amelynek átvétele feltétele az érvényes pályázati ajánlattételnek – elõzetesen egyeztetett idõpontban az ajánlattevõ pontos nevét, székhelyét (címét), telefon- és faxszámát tartalmazó igénylés után átvehetõ a DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest, Dob
u. 52. II. 9. sz. alatti irodájában (Danyiné Agárdi
Erzsébet, tel.: 343-5836).
Az értékesítésre kerülõ ingatlanok megtekintése érdekében idõpont-egyeztetése szükséges a 343-5836-os telefonszámon, Danyiné Agárdi Erzsébetnél.
A pályázatokat feladó nélküli zárt borítékban kell leadni
személyesen a DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest, Dob u. 52. II. 9. sz. alatti
irodájában,
2008. január 29-én (kedden) délelõtt 9 óráig,
ÓBAROK’43 Kft. „f. a.” ajánlat megjelöléssel.
Az írásban benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, azonosító adatait,
– cég esetén a cégjegyzékszámot, 1 hónapnál nem régebbi cégmásolatot, alárási címpéldányt,
– a megvásárolni kívánt vagyontárgyat,
– az ajánlott fizetési feltételeket,
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– a 90 napos ajánlati kötöttség vállalását.
A pályázatokat az MFB INVEST Zrt. és a DR.
FELSÕ Kft. mint az ÓBAROK’43 Kft. „f. a.” kijelölt
felszámolója együttesen bírálja el.
A pályázat bontására 2008. január 29-én (kedden) délelõtt 10 órakor közjegyzõ jelenlétében kerül sor a felszámoló székhelyén.
A kiírók fenntartják azt a jogukat, hogy:
– megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsák,
– a legjobb ajánlattevõkkel további tárgyalásokat folytassanak,
– a megfelelõ, azonos értékû – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ – ajánlatot benyújtó pályázók között ártárgyalás alapján döntsenek, melyre 2008. január 29-én, kedden, délelõtt 12 órakor kerülhet sor a felszámoló székhelyén.
Az ártárgyalásra az ajánlattevõk a kiíró külön értesítése
nélkül, a pályázati felhívás alapján jelennek meg. Az ártárgyalást közvetlenül megelõzõ pályázatbontásra tekintettel
a kiíró a pályázatbontást követõen, kizárólag a személye-
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sen jelenlévõ ajánattevõket, az ártárgyalás helyszínén hívja meg.
A kiírók felhívják a jogszabályon alapuló elõvásárlási
joggal rendelkezõket, hogy elõvásárlási jogukat – az
1–2. sz. alatti vagyontárgyak estében – az ajánlati feltételek teljesítésével az eredményhirdetés helyszínén és idõpontjában gyakorolhatják.
Eredményhirdetés: 2008. január 29-én, kedden, délelõtt
12 órakor a felszámoló székhelyén.
A teljes vételár megfizetése a tulajdonba és birtokba
adás feltétele.
A nem nyertes pályázóknak a kiírók a bánatpénzt az
eredményhirdetést követõen haladéktalanul visszafizetik.
A vételárba a hitelezõi követelés beszámítására nincs
lehetõség.

A MÁTRAHOLDING Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: [01 10 043926]; 1146 Budapest,
Cházár A. u. 9.) felszámolóbiztos: Pintér Benedek, mint a
„HUBERTUS A-B Faszobrász” Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma: [10 09 020528]; 3394 Egerszalók, külterület
091/2., 081/3. hrsz.; adószáma: [10689664-2-10]) felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíti.
1. Az adós tulajdonát képezõ alábbi ingatlanokat:
1.1. Egerszalók 081/2. hrsz.-ú
Terület: 5054 m2.
Ipartelep megnevezésû ingatlan.
1.2. Egerszalók 081/3. hrsz.-ú
Terület: 7646 m2.
Ipartelep megnevezésû ingatlan.
1.3. Egerszalók 0729/7. hrsz.-ú
Terület: 3351 m2.
Ipartelep megnevezésû ingatlan.
Az ingatlanok részben Egerszalók község közigazgatási
területén találhatóak, azonban ténylegesen Eger város
szerves részét képezõ határrészen a 25. számú útvonal
mellett helyezkednek el. Az ingatlanokat a tulajdonos egyben hasznosítja.
Az ingatlanok együttes irányára: 44 000 E Ft + áfa.
2. Az adós faipari tevékenységéhez használt eszközöket.
Irányár: 4800 E Ft + áfa.
3. A társaság raktáron lévõ félkész és késztermék állományát.
Irányár: 15 000 E Ft + áfa.
Pályázni az 1., 2., és 3. pontokban felsorolt vagyonelemekre csak együttesen lehet oly módon, hogy külön meg
kell jelölni az ingatlanok és az eszközök ajánlati árát.
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A pályázaton történõ részvétel feltétele a megpályázni
kívánt vagyonelemek irányárának áfával növelt értéke
10%-ának megfelelõ bánatpénz megfizetése a felszámoló
Budapest Bank Rt.-nél vezetett 10103551-4816713000000000 számú számlájára.
A pályázaton való részvétel egyéb feltételei:
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.
– A pályázatnak még tartalmaznia kell a pályázó fõbb
adatait (cég esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
adószám, aláírási jogosultság), az ajánlat vételárát, a fizetési feltételre vonatkozó nyilatkozatát, valamint a bánatpénz befizetését igazoló bizonylatot.
– Fedezet igazolására vonatkozó dokumentumot.
– Külföldi ajánlattevõ köteles belföldi székhellyel rendelkezõ kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerzõdéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetõek.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek minõsítse,
– megfelelõ, azonos értékû ajánlatot tevõ pályázók között nyilvános ártárgyalás alapján döntsön.
Az írásos pályázati ajánlatokat 2 példányban (1 példány
eredeti vagy hitelesített dokumentumokkal), zárt bortékban „Hubertus” jeligével a MÁTRAHOLDING Részvénytársaság gyöngyösi irodájában (3200 Gyöngyös, Petõfi u. 1.) kell eljuttatni
2008. január 28-án 13 óráig.
A pályázatok bontására 2008. január 28-án 13 órakor
kerül sor közjegyzõ jelenlétében.
A pályázatbontás eredményérõl 8 napon belül a pályázók írásban tájékoztatást kapnak.
Nyertes esetén a bánatpénz a vételárba beszámításra kerül. Nem nyertes pályázat esetén a bánatpénzt a felszámoló
5 napon belül visszafizeti. Versenytárgyalásra – megfelelõ
árajánlat esetén – azonos értékû (árajánlat tekintetében
legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázatot benyújtók között
kerül sor, melyrõl a jogosultakat a felszámoló írásban
értesíti.
Az elõvásárlásra jogosultak ezen irányú szándékukat a
pályázat benyújtásának hatáidejéig jelenthetik be a felszámolónak.
Érdeklõdni lehet Antal Lászlónál a 06 (36) 312-634-es
telefonszámon és Pintér Benedek felszámolóbiztosnál a 06
(37) 311-450-es telefonszámon.

A TÍZEK Felszámoló, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. (Cg.: [01 09 729062]; 1211 Budapest, Gyepsor
u. 1.) mint a Pomázi Pulyka Trade Kft. „f. a.” (Cg.:
[15 09 068440]; 4400 Nyíregyháza, Toldi u. 56.; leve-
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lezési cím: Karcsa, Táncsics M. út 1.) felszámolója,
dr. Megay Oktáv felszámolóbiztos
nyilvános pályázat
útján értékesítésre meghirdeti az alábbi vagyonelemeket:
2002. évben üzembe helyezett HUSKOR daráló gép
500 000 Ft + áfa értékben.
Az ajánlati feltételeket tartalmazó tájékoztató anyag és
a jelentkezési lap 20 000 Ft + áfa/csomag áron megvásárolható a felszámolónál.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– az írásban benyújtott ajánlat, melynek tartalmaznia
kell a megvásárolni szándékozott tétel ajánlott vételárat, a
fizetés módját, a fizetési feltételekre vonatkozó nyilatkozatokat fedezetigazolást;
– a pályázó fõbb adatait (személyi igazolvány vagy
30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány);
– a megvásárolni kívánt tétel irányára 10%-ának megfelelõ ajánlati biztosíték befizetése a Pomázi Pulyka Trade
Kft. „f. a.” nevére a felszámolónál pénztári befizetéssel,
vagy átutalással az Erste Bank Nyrt.-nél vezetett
11994105-06468778-10000001 számú bankszámlára történhet legkésõbb az ajánlatok benyújtása idõpontjáig;
– a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy ajánlatát a leadási határidõtõl számított 20 napig fenntartja.
A vételi ajánlatot zárt borítékban „PÁLYÁZAT” megjelöléssel írásban, legkésõbb a Cégközlönyben való megjelenéstõl (2008. január 10.) számított 15. nap 10 óráig kell
benyújtania a kijelölt felszámoló székhelyén, átvételi elismervény ellenében, vagy bizonyított postai feladással.
Az ajánlatok bontása és értékelése a megjelenéstõl számított 20 napon belül, közjegyzõ elõtt történik. Az értékesítésre meghirdetett vagyon bemutatását elõzetes értesítés
esetén biztosítjuk, arról készült tájékoztató anyag a felszámolónál megtekinthetõ. További információt a felszámolóbiztostól, dr. Megay Oktávtól lehet kérni a 06 (30)
943-4216-os telefonszámon.
Az ajánlati biztosítékot (bánatpénzt, nem kamatozik)
eredményes pályázat esetén a vételárba beszámítjuk, sikertelen pályázók részére a befizetett összeget visszautaljuk. Az eredményes de szerzõdést nem kötõ pályázó a bánatpénzt elveszti.
A felszámoló felhívja a törvényen és szerzõdésen alapuló elõvásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázati feltételekben meghatározott idõpontig jelentsék be,
megjelölve a pontos igényüket. Érvényes pályázat esetén a
szerzõdési feltételek elfogadásával, a bánatpénz megfizetésével a nyertes pályázó helyébe lép.
Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent
értékesítési kötelezettséget. A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a postai úton sérülten érkezett boríték esetén, valamint megfelelõ ajánlat hiányában az értékesítést
részben vagy egészben eredménytelennek nyilvánítsa.
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A TÍZEK Felszámoló, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(Cg.: [01 09 729062]; 1211 Budapest, Gyepsor u. 1.) mint
a Csépányi Kábel TV Bt. „f. a.” (Cg.: [05 06 006488];
3600 Ózd, Csépányi u. 18.; levelezési cím: Karcsa, Táncsics M. út 1.) felszámolója, dr. Megay Oktáv felszámolóbiztos
nyilvános pályázat
útján értékesítésre meghirdeti az alábbi vagyonelemeket:
Leszerelt fejállomás mûszaki berendezései 32 tételszámon 350 000 Ft/ + áfa értékben.
Az ajánlati feltételeket tartalmazó tájékoztató anyag és
a jelentkezési lap 20 000 Ft + áfa/csomag áron megvásárolható a felszámolónál.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– az írásban benyújtott ajánlat, melynek tartalmaznia
kell a megvásárolni szándékozott tételek ajánlott vételárát,
a fizetés módját, a fizetési feltételekre vonatkozó nyilatkozatokat, fedezetigazolást;
– a pályázó fõbb adatait (személyi igazolvány vagy
30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány);
– a megvásárolni kívánt tételek irányára 10%-ának
megfelelõ ajánlati biztosíték befizetése a Csépányi Kábel
TV Bt. „f. a.” nevére a felszámolónál pénztári befizetéssel,
vagy átutalással az Erste Bank Nyrt.-nél vezetett
11600006-00000000-23778661 számú bankszámlára történhet legkésõbb az ajánlatok benyújtása idõpontjáig;
– a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy ajánlatát a leadási határidõtõl számított 20 napig fenntartja.
A vételi ajánlatot zárt borítékban „PÁLYÁZAT” megjelöléssel írásban, legkésõbb a Cégközlönyben való megjelenéstõl (2008. január 10.) számított 15. nap 10 óráig kell
benyújtani a kijelölt felszámoló székhelyén, átvételi elismervény ellenében, vagy bizonyított postai feladással.
Az ajánlatok bontása és értékelése a megjelenéstõl számított 20 napon belül közjegyzõ elõtt történik. Az értékesítésre meghirdetett vagyon bemutatását elõzetes értesítés
esetén biztosítjuk, arról készült tájékoztató anyag a felszámolónál megtekinthetõ. További információt a felszámolóbiztostól, dr. Megay Oktávtól lehet kérni a 06 (30)
943-4216-os telefonszámon.
Az ajánlati biztosítékot (bánatpénzt, nem kamatozik)
eredményes pályázat esetén a vételárba beszámítjuk, sikertelen pályázók részére a befizetett összeget visszautaljuk. Az eredményes de szerzõdést nem kötõ pályázó a bánatpénzt elveszti.
A felszámoló felhívja a törvényen és szerzõdésen alapuló elõvásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázati feltételekben meghatározott idõpontig jelentsék be,
megjelölve a pontos igényüket. Érvényes pályázat esetén a
szerzõdési feltételek elfogadásával, a bánatpénz megfizetésével a nyertes pályázó helyébe lép.
Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló fenntartja
magának a jogot, hogy a postai úton sérülten érkezett borí-
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ték esetén, valamint megfelelõ ajánlat hiányában az értékesítést részben vagy egészben eredménytelennek nyilvánítsa.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. 3.)
mint a KÕSZEG 2001 Bt. „f. a.” (Cg.: [17 06 005109];
7100 Szekszárd, Csap u. 11.) Tolna Megyei Bíróság által
kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat
útján értékesíteni kívánja a felszámolás alá került cég alábbi vagyoni eszközét:
SUZUKI SWIFT 1.0 GLX
Gyártási éve: 2002.
Futott km: 40 572.
Irányára: 330 000 Ft + áfa.
Megjegyzés: a gépjármû eleje törött.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– 50 000 Ft bánatpénz megfizetése a felszámoló által
kezelt pénztárba.
– A bánatpénz a vételárba beszámításba kerül, eredménytelen pályázat esetén 15 napon belül a pályázó részére visszafizetésre kerül.
– A pályázatot legkésõbb (az ajánlott vételár és fizetési
mód megjelölésével) jelen hirdetmény Cégközlönyben
való közzétételétõl (2008. január 10.) számított 15. napon
12 óráig lehet leadni az ÁFI Fejszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. 1055 Budapest, Szent István krt. 1. szám alatti
székhelyén.
– Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, 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.
– Az ajánlat benyújtásakor igazoni kell a bánatpénz
megfizetését.
– A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében a pályázat leadási határidõ lejárta után 30 apon belül kerül sor.
– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 15 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 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.
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A felszámoló a hatályos 1991. évi IL. tövény 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 felvilágosítást ad Kántor
Zoltán felszámolóbiztos 06 (1) 303-3423-as telefonszámon munkanapokon 10–11 óra között.

A GORDIUS CONSULTING Zrt. (Cg.: [01 10 042573];
1143 Budapest, Besnyõi u. 13.) mint a ROSH Kereskedelmi, Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (Cg.: [02 09 070441]; 7632 Pécs, Kodolányi J.
u. 2.) a Baranya Megyei Bíróság 5. Fpk-02-06-000139. sz.
végzésével kijelölt felszámolója
ismételt pályázat
útján meghirdeti egyben értékesítésre az adós szervezet
alábbi ingatlanait.
Csombárd, Petõfi u. 12–14. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartásban Csombárd belterület Hrsz.: 1., 136.,
137. szereplõ 3,3 hektáros területen, összesen 788 m2
hasznos alapterületû irodaház, lakóház, udvar (korábban
kastélyszállóként mûködött).
Irányár: 68 000 000 Ft + 20% áfa.
Részvételi feltételek:
Bánatpénz: a pályázati határidõ lejártáig a pályázati
nettó irányár 10%-ának befizetése az adós szervezet
Szigetvári Takarékszövetkezetnél vezetett 508001111117645 sz. számlájára.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– a megajánlott vételár fizetési módjának és határidejének egyértelmû megjelölését,
– 60 napos ajánlati kötöttséget.
A pályázatokat a „ROSH Kft. f. a. Pályázat” megjelölésû, zárt borítékban kell megküldeni vagy beadni a hirdetmény Cégközlönyben való megjelenését (2008. január 10.)
követõ 15. nap 15 óráig az 1143 Budapest, Besnyõi u. 13.
szám alatti felszámolói irodában vagy az 1576 Budapest,
Pf. 52 levélcímre ezen határidõig.
Az elõvásárlásra jogosultak a pályázati határidõig jelentsék be elõvásárlási szándékukat a Cstv. elõírásainak
megfelelõen. Beszámítással élni nem lehet. Az értékesítésre felkínált ingatlanokra a felszámoló kellékszavatosságot
nem vállal, a megtekintett állapotban kerülnek értékesítésre. A felszámoló a pályázatokat közjegyzõ jelenlétében
bontja, és ezt követõen értékeli, amelynek eredményérõl a
pályázókat legkésõbb 10 napon belül írásban értesíti.
A kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázatot megfelelõ
ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa, több
megfelelõ, közel azonos (10%-on belül) értékû pályázati
ajánlat esetén a felszámoló ártárgyalást tartva választja ki a
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megvásárlására jogosult pályázót. Elõzetes egyeztetés
alapján a dokumentációs memorandum 20 000 Ft + áfa
összegért átvezetõ Bánki Károly felszámolóbiztostól vagy
információ kérhetõ a 06 (72) 314-255-ös telefonszámon.
Elõre egyeztetett idõpontban kerül az ingatlan bemutatásra.

A REAL-HOLDING Kft. (Cg. [10 09 738760]; 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15.) mint a WEKO 2005
Kft. „f. a.” (Cg.: [16 06 007780]; 5350 Tiszafüred, Húszöles út 28/A) felszámolója,
pályázat
útján nyilvános értékesítésre hirdeti meg a WEKO 2005
Kft. „f. a.” tulajdonát képezõ Felsõmocsolád, 0180/21.
hrsz., természetben Felsõmocsolád, József Attila u. 14.
1532 m2 mûvelésbõl kivett tanya, vételára: bruttó
2 000 000 Ft és Borsodnádasd külterület 013/2. hrsz.,
1676 m2 mûvelésbõl kivett tanya, vételára: bruttó
1 000 000 Ft ingatlanokat megvételre. Az ingatlanok bruttó irányára: összesen 3 000 000 Ft.
A pályázatot postai úton, zárt borítékban, „Pályázat
WEKO 2005 Kft. f. a.” jelzéssel a REAL-HOLDING
Kft. 5000 Szolnok, Hunyadi út 14. sz. alatti címre kell
megküldeni.
A pályázat postára adásának határideje:
2008. január 31.
A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik a postára adás határidejétõl számított 8 napon belül.
A megjelölt idõpontig beérkezõ pályázatokat a felszámoló értékeli, ez alapján dönt a pályázat nyertesérõl, illetve több megfelelõ, azonos értékû pályázat esetén az 1991.
évi IL. tv. 49/A. § (4) bekezdése alapján ártárgyalást tart.
A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy
megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatokat eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat érvényességi feltételei:
– az ajánlati ár egyértelmû meghatározása,
– az ajánlati ár 10%-ának megfelelõ bánatpénz átutalása a Real-Holding Kft. „f. a.” 10917000-0000000431730008 számú elszámolási számlájára, és ennek hitelt
érdemlõ bizonyítása,
– ajánlati kötöttség – 45 nap – vállalása,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az 1991. évi
IL. tv. 49/A. § (4) bekezdése alapján nyilvános ártárgyaláson részt kíván-e venni.
Társaságok esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat
csatolása is szükséges, mely feltétele a pályázat érvényességének.
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A meghirdetett vagyontárgyak elõzetes idõpont-egyeztetést követõen megtekinthetõk.
A sikertelen pályázók a bánatpénzt az eredményhirdetéstõl számított 15 napon belül visszakapják, melyre a felszámoló kamatot nem fizet.
Nyilvános eredményhirdetésre 2008. február 8-án
10 órakor, a REAL-HOLDING Kft., 5000 Szolnok, Hunyadi út 14. szám alatti irodahelyiségében kerül sor.
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A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy a törvényben biztosított elõvásárlási jogukat a nyilvános eredményhirdetésen gyakorolhatják úgy, hogy a kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról.
A vásárlásra meghirdetett tételekkel kapcsolatosan bõvebb felvilágosítást munkanapokon 10–15 óra között
Medgyes József ad a 06 (56) 420-654-es telefonszámon.

Közgyûlési meghívó
A Rákos mezeje Mezõgazdasági és Szolgáltató Zártkörû Részvénytársaság
(Cg.: [01 10 041650]; székhelye: 1173 Budapest, Összekötõ u. 2.)
vezérigazgatója meghívja részvényeseit a társaság

2008. január 30-án, 13 órakor
tartandó

évi rendes közgyûlésére.
A közgyûlés helye: HOTEL ASTORIA (1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 19–21.).

A közgyûlés napirendje:
1. Az évi rendes közgyûlés tisztségviselõinek választása.
Beszámoló a 2007. évi közgyûlés határozatainak teljesítésérõl.
Elõadó: közgyûlés elnöke.
2. Vezérigazgató jelentése a 2007. üzleti évrõl, a társaság vagyoni
helyzetérõl és üzletpolitikájáról, a mérleg és az eredmény megállapításáról, felosztásáról.
Elõadó: dr. Horváth Tibor vezérigazgató.
(1. sz. jelentés és nyilatkozat)
3. A könyvvizsgáló jelentése a társaság 2007. évi mérlegérõl és az
eredményrõl.
Elõadó: Tölgyes András könyvvizsgáló.
(2. sz. jelentés)

4. Alapszabály módosítása.
Elõadó: közgyûlés elnöke.
(3. sz. jelentés)
5. Az igazgatóság tagjainak megválasztása, tisztségviselõk díjazása.
Elõadó: közgyûlés elnöke.
6. A társaság 2008. évi üzleti és pénzügyi tervének elõterjesztése
és megállapítása.
Elõadó: közgyûlés elnöke.
(4. sz. jelentés)
7. Könyvvizsgáló díjazása.
Elõadó: közgyûlés elnöke.

A részvényesek a közgyûlésen igazolt törvényes képviselõjük, vagy képviseleti joggal felruházott meghatalmazottjuk által is részt
vehetnek, tanácskozhatnak és szavazhatnak.
Ha a közgyûlés nem határozatképes, a közgyûlésre meghívó hirdetményben szereplõ idõpontnál egy órával késõbbi idõpontban – tíz
órakor – megismételt közgyûlés az eredeti napirenden szereplõ ügyekben, a képviselt részvénytõke nagyságára tekintet nélkül,
határozatképes.
Vezérigazgató

Számlatömb érvénytelenítése
A HUNGUEST Hotels Szállodaipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság/Grandhotel Galya (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.) bejelenti, hogy a B.13-374 tömbszámú TSZ 6015051-6015100 sorszámú készpénzfizetési számlatömbjét eltulajdonították, használata 2007. augusztus 2-ától érvénytelen.
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Közlemény
A Magyar Hivatalos Közlönykiadó Közlöny Könyvek sorozatában megjelent

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRÕL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXIX. TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA
címû kiadvány.
A kiadvány a szabálysértési jog – a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény és az egyes szabálysértésekrõl szóló
218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet – kommentárjának I. kötete.
A dr. Kis Norbert (PhD, egyetemi docens, ügyvéd) és dr. Papp László (fõiskolai docens, mestertanár) nevével fémjelzett
kommentár áttekintést ad a másfél évszázados múltra visszatekintõ jogág intézménytörténeti fejlõdésérõl, a szabálysértések elméleti kérdéseirõl, valamint a jogág alapjogszabálya, a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény elméleti és gyakorlati szempontú megközelítésérõl, a végrehajtási jogszabályokra és a bírói gyakorlatra is figyelemmel.
A kommentár felhasználásra kerül a szabálysértési jog egyetemi oktatásában, miközben a szabálysértési szakterületeken dolgozó jogalkalmazók számára hiánypótló jellegû, nagy haszonnal forgatható mû.
A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény magyarázata a Magyar Hivatalos Jogszabálytár DVD-kiadványban
megjelent kommentár szerkesztett változata.
A kötet 504 oldal terjedelmû, ára 3200 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRÕL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXIX. TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA
címû, 504 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3200 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el az alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a
fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Dr. Király Tibor akadémikus fordításában
Vuchetich Mátyás
(1767–1824)

A magyar büntetõjog rendszere
II. könyv
Gyakorlati büntetõjog
címû könyvét
1819-ben írta, még latin nyelven, a horvát származású pesti egyetemi tanár, Vuchetich Mátyás a magyar büntetõjog
rendszerét bemutató mûvét. A Deák Ferenc-féle 1843. évi európai szintû törvénytervezetet megelõzõ elsõ tudományos
értékû mû volt az, amelyben a szerzõ a ma is vallott emberi jogi elvek mellett kötelezte el magát. A Kiadó által
közreadott kötet Vuchetich Mátyás mûvének második, nagyobb jelentõségû részét tartalmazza, amely a 18. századi,
még a rendi jelleget viselõ magyar büntetõeljárási jogot tárgyalja, ebben azonban már a tortúra elutasítását, az ártatlanság vélelmét, az emberi méltóság tiszteletben tartásának igényét fogalmazza meg a szerzõ. E mûvet a jogtörténetet,
a magyar jogi kultúra történetét kutató, tanuló, értékelõ olvasók figyelmébe ajánlja a Kiadó.
A könyv Dr. Máthé Gábor és Dr. Mezey Barna szerkesztésében jelent meg.
A kötet 272 oldal terjedelmû, ára 5124 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Megrendelem

Vuchetich Mátyás
(1767–1824)
A magyar büntetõjog rendszere
II. könyv
Gyakorlati büntetõjog
címû, 272 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 5124 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ............................................................
Utca, házszám: ................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Sereg András

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Sereg András
Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig
címû, 200 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3444 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ............................................................
Utca, házszám: ................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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TARIFAJEGYZÉK
Érvényes 2008. január 1-jétõl
A Magyar Hivatalos Közlönykiadó által gondozott hivatalos lapokban (közlönyökben) elhelyezett hirdetés egy-egy szakma, ágazat képviselõinek pontosan célzott elérését teszi lehetõvé. A nyomtatott példányszám túlnyomó része elõfizetéses rendszerben kerül az olvasóhoz, remittenda így gyakorlatilag nem létezik, s ez a hirdetés költséghatékonyságát nagyban megnöveli. A Magyar Közlöny a Magyar Köztársaság hivatalos
lapjaként hirdetéseket nem közöl. Rendszeresen megjelenik viszont a Magyar Közlöny melléklete, a Hivatalos Értesítõ, amelyben a hivatalos
közleményeken, hirdetményeken kívül üzleti célú hirdetések is elhelyezhetõk.
A Hivatalos Értesítõben megjelentetni kívánt egyéb közlemények és hirdetmények díja megkezdett kéziratoldalanként 47 000 Ft + áfa.
A közlönyökben elhelyezett üzleti hirdetések tarifái a következõk:

1/1 belív (174 x 240 mm)
hátsó borító
színes
1/2 fekvõ (174 x 120 mm)
álló (87 x 240 mm)
1/4 álló (87 x 120 mm)

I. hirdetési kategória

II. hirdetési kategória

187 000
234 000
458 000
99 000
99 000
54 000

126 000
144 000
–
63 000
63 000
35 000

Hirdetmények, közlemények díja (az ún. kötelezõ közzétételek díja ettõl eltérõ lehet):
Bélyegzõk, okiratok, igazolványok
stb. érvénytelenítése egységesen
Egyéb közlemények, hirdetmények
megkezdett kéziratoldalanként

13 000

13 000

11 000

11 000

Behúzott anyagok oldalszámtól, súlytól és mérettõl függõen egyedi megállapodás szerint helyezhetõk el. Nyomdakész film hiányában 10%
technikai költséget számítunk fel. A fenti árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A kiadó fenntartja a hirdetések év közbeni árváltoztatásának jogát.
A hirdetés elhelyezõje elfogadja a kiadó mindenkori hirdetési üzletszabályzatát, amelyet kérésre megküldünk. A kiadó fenntartja a jogot, hogy
jogszabályba vagy a hirdetési üzletszabályzatába ütközõ hirdetéseket visszautasítja.
A lapok kategóriánkénti besorolása a következõ:
I. hirdetési kategóriába tartozó lapok

Belügyi Közlöny
Egészségbiztosítási Közlöny
Egészségügyi Közlöny
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ
Gazdasági Közlöny
Hivatalos Értesítõ (a Magyar Közlöny melléklete)
Közlekedési Értesítõ
Kulturális Közlöny
Munkaügyi Közlöny
Oktatási Közlöny
Önkormányzatok Közlönye
Pénzügyi Közlöny
Szociális Közlöny
II. hirdetési kategóriába tartozó lapok

Az Alkotmánybíróság Határozatai
Bányászati Közlöny
Ellenõrzési Figyelõ
Hírközlési Értesítõ
Honvédelmi Közlöny
Igazságügyi Közlöny
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ
Külgazdasági Értesítõ
Sportértesítõ
Statisztikai Közlöny
Turisztikai Értesítõ

Megjelenés/év

24
12
25
28
22
52
24
26
12
36
12
18
12
Megjelenés/év

12
6
4
12
36
12
12
12
12
12
12
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Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2008. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)
Magyar Közlöny
Határozatok Tára
Önkormányzatok Közlönye
Az Alkotmánybíróság Határozatai
Bányászati Közlöny
Belügyi Közlöny
Egészségbiztosítási Közlöny
Egészségügyi Közlöny
Ellenõrzési Figyelõ
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ
Gazdasági Közlöny
Hírközlési Értesítõ
Honvédelmi Közlöny
Igazságügyi Közlöny
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ
Közigazgatási Szemle

121 212 Ft/év
26 460 Ft/év
6 552 Ft/év
22 428 Ft/év
5 544 Ft/év
29 232 Ft/év
25 452 Ft/év
31 752 Ft/év
4 284 Ft/év
21 924 Ft/év
26 964 Ft/év
7 560 Ft/év
21 420 Ft/év
18 900 Ft/év
17 388 Ft/év
7 400 Ft/év

Közlekedési Értesítõ
Kulturális Közlöny
Külgazdasági Értesítõ
Munkaügyi Közlöny
Nemzetközi Közlöny
Oktatási Közlöny
Pénzügyi Közlöny
Sportértesítõ
Statisztikai Közlöny
Szociális Közlöny
Turisztikai Értesítõ
Ügyészségi Közlöny
Pénzügyi Szemle
L'udové noviny
Neue Zeitung

28 476 Ft/év
21 672 Ft/év
23 940 Ft/év
17 640 Ft/év
7 400 Ft/év
25 200 Ft/év
35 028 Ft/év
6 048 Ft/év
15 120 Ft/év
17 892 Ft/év
14 112 Ft/év
7 560 Ft/év
22 680 Ft/év
5 796 Ft/év
5 544 Ft/év

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel megjelenõ lap lemez formátumban 2008. január 1-jétõl elõfizethetõ. Az éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 141 696 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ
A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2008. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 64 260 Ft.
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:
(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

97 200 Ft
171 600 Ft
216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

351 000 Ft
459 000 Ft
780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja
(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

86 400 Ft
156 000 Ft
192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

312 000 Ft
408 000 Ft
708 000 Ft

9 770076 240143

08007

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.

A Hivatalos Értesítõt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A szerkesztésért felelõs: dr. Latkóczy Antal, Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla utca 6. Telefon: 266-9290, www.mhk.hu.
Terjesztés: telefon/fax: 317-9999, 266-9290/245-ös mellék.
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